Brief van Jean François en Aurelio uit Vernon,
Frankrijk, maart 2017
Priesterfraterniteit Jesus Caritas
Lieve Broeders,
we zijn deze week samengekomen om te werken voor de
Priesterfraterniteit die ons allen verbindt.
We hebben de personen opgeroepen die in het hart staan van onze
bekommernissen en die ons motiveren voor de dienst die we samen aannemen: namelijk
elkeen van jullie.
In dit kleine Nazareth Vernon, in het huis van onze broeder François MARIN, die ons
ontvangt als een vader, brengen wij God dank voor de broeders die jullie voor ons zijn.
Dank, François voor de gastvrijheid die je broederlijk aanbiedt aan de pelgrims die wij zijn.
Dit werk hebben we toegespitst op het
herlezen van het leven van onze
fraterniteiten.
Wij hebben gedialogeerd en onze
meningen en bekommernissen gedeeld
om te pogen een antwoord te brengen
omtrent de vragen die het leven van
onze fraterniteit aanbelangen in de
onmiddellijke toekomst:
- de Europese bijeenkomst van de
fraterniteiten in Polen deze zomer
(Rudy)
de
Wereldbijeenkomst
in
Indië
januari
2019 (Bangalore)
- het bilan van onze activiteiten in 2016 voor de Congregatie van de Clerus in het
Vaticaan
- het lanceren van de Fraterniteit in Haïti
- het project om de verantwoordelijken van de verschillende takken van de spirituele
Foucauldfamilie te ontmoeten in Aachen, april 2017
de echo’s van het Jubileumjaar t.g.v. de Honderdste verjaardag van de
zalige Charles de FOUCAULD die ons bereiken uit verscheidene landen
de zorgen omtrent de gezondheid van onze broeder uit Madagaskar Felix
- onze vreugde het herstel te zien bij het verlaten van het ziekenhuis van Suso
(Fraterniteit
van
Madrid, Spanje) na zijn chirurgische ingreep
Maandag 6 maart hebben we een uitwisseling gehad met de verantwoordelijken van de
regio Île de France en Normandië (Yves de MALLMANN, Joseph JOURJON, Louis YON
en Xavier CHAVANE).

Het was goed elkaar te
ontmoeten om de werkelijkheid
van het leven en de zorgen van
onze fraterniteiten centraal te
plaatsen.
Wij erkennen dat wij de
‘doortocht’ in onze Europese
Fraterniteiten die steeds maar
verouderen, beleven als een
echte ‘Nazareth’-tijd.
Het weze een krachtige oproep
om deze ‘passage’ hoopvol door
te maken om in liefde de tijd van
verouderen te beleven in de
spiritualiteit van Nazareth. En dit terwijl wij met realisme vaststellen dat er nog weinig
jongeren tot onze fraterniteiten toetreden.
Deze tijd dienen wij in eenvoud te beleven en in trouw, om ten einde toe te getuigen van
het geloof dat ons bezielt. En dit in een Europa dat de neiging heeft zich terug te plooien
op zichzelf, dat weigert vreemdelingen en vluchtelingen te onthalen en dat bang is. Deze
angsten vertalen zich in het stijgen van populistische en reactionaire bewegingen.
Vóór alles, in de lijn van paus Franciscus, zijn wij geroepen om door ons leven de
universele broederschap te manifesteren die broeder Charles ons nalaat en het missionair
charisma
van
onze
priesterfraterniteit
Jesus
Caritas.
Wij geloven dat de dialoog met de moslims in Europa mogelijk is! Wij beleven die ook in
verschillende christelijke gemeenschappen door concrete acties waarbij we elkaar
ontmoeten en nabij zijn. De vooroordelen en de bekoringen om in de andere een
bedreiging te zien, moeten een voor een vallen. Bijvoorbeeld, in Frankrijk, in sommige
volksbuurten, zijn een derde van de inwoners moslim. Wij dienen te leren om samen te
leven en om te dialogeren met de werkelijkheid zoals ze zich presenteert.
Dinsdag 7 maart hebben wij in het logement
van Jean-François bezoek gekregen van
Jacques Gaillot, bisschop van Partenia, lid
van onze fraterniteit. Hij is van Parijs
gekomen om te participeren aan ons werk.
De tijd die we met hem mochten
doorbrengen vanaf zijn komst in het station
te Vernon tot aan zijn vertrek is een echt
geschenk geweest. In de uitwisselingen
hebben we kunnen profiteren van zijn
wijsheid om te verdiepen hoe we priester
kunnen zijn in deze moeilijke tijd, hoe we
kunnen blijven openstaan voor hoopvolle
dingen en hoe we ons bereid kunnen maken
ons te bevrijden van onze zekerheden en van
ons Westers comfort… Dank je wel, Jacques
dat je er was om jouw levensgetuigenis en je
gegeven zijn aan Christus met ons te delen.
Woensdag 8 maart in de namiddag zijn we
naar Michel Pinchon getrokken in het pastorij van Gouville. We troffen hem sterk aan, in
goede gezondheid. Wij hebben kunnen vaststellen dat zijn huis open blijft voor heel veel

bezoeken van mensen uit zijn dorp en verder en dat hij op een edelmoedige wijze zijn
ervaringen en wijsheid deelt. We hebben ’s avonds in Dammier het avondmaal genoten
met Jan-Louis Rattier, lid van de fraterniteit met Jean-François en de hebben
deelgenomen aan een bijeenkomst met mensen uit zijn parochie om na te denken over
het Woord van God. Zo konden we delen in zijn dagelijkse pastorale ervaringen. Het is
altijd een genade te mogen delen in de Nazareth-ervaring in een christelijke gemeenschap
met een broeder van de Fraterniteit, om het leven te beluisteren van de christenen en hun
gemeenschap met Christus.

We hebben ook het werk gewaardeerd van Fernando TAPIA, van Jean-Michel
BORTHEIRIE en van Manuel POZO in Almera, Spanje, om een document te maken over
de ‘Nazarethmaand’. Dit document zal bestudeerd worden en goedgekeurd in de
Bijeenkomst van Bangalore. Dank aan deze broeders die op die wijze beantwoord hebben
aan de vraag van de Internationale Equipe.
Wij herinneren er meteen nog eens aan dat wij rekenen op de bijdrage van alle regionen
om het budget te spijzen voor de internationale Equipe en dit vooral met het oog op de
Wereldbijeenkomst in Bangalore, januari 2019. Voor wie het aangaat, wil de Internationale
Equipe deze ontmoeting voorzien tegen een betaalbare prijs.
Heel veel dank voor de fraterniteiten die hun bijdrage met edelmoedigheid reeds hebben
in orde gebracht.
Onze webstek iesuscaritas.org staat open voor alle fraterniteiten. Wij hopen dat jullie
artikelen sturen, nieuws en het aankondigen van de toekomstige initiatieven om ze in de
‘agenda’ aan te plaatsen. Het is een manier om elkaar wederzijds nabij te zijn. Wij vinden
het belangrijk dat onze fraterniteiten plaatsen zijn waar wij vernemen hoe we missionair
kunnen
zijn
binnen
onze
diocesane
priestercorpsen.
Op deze plaatsen waar we parochies, hospitalen, gevangenissen, onthaal voor
vreemdelingen (verjaagd uit hun landen door oorlog of armoede) en plaatsen van
solidariteit met de meest bedreigden van onze samenleving terugvinden, bewaren wij de
geest van het appel van Broeder Charles om de ‘laatsten’ te vervoegen. Want het is met
hen dat wij de Christus ontmoeten. Er is geen open spiritueel leven mogelijk zonder een
edelmoedig en barmhartig hart.
Paus Franciscus nodigt er ons dringend toe uit: « Laten naar buiten treden om aan allen
het leven van Jezus Christus aan te bieden… Ik verkies een gehavende Kerk, gekneusd

en vuil omdat ze de straat is opgegaan, eerder dan een Kerk
die ziek is omdat ze in zichzelf zit opgesloten, gehecht aan het
comfort van haar eigen zekerheden. … Meer dan de vrees ons
te vergissen, hoop ik dat we bezield blijven door de vrees
opgesloten te zitten in structuren die ons een valse
bescherming geven, in normen die ons tot onverbiddelijke
rechters maken, in gewoontes waarin we ons comfortabel
voelen, terwijl er buiten een uitgehongerde menigte wacht en
Jezus maar voor ons blijft herhalen: “Jullie moeten hun te eten
geven” Mc 6,37).” (De Vreugde van het evangelie, nr. 49).
Vanuit
Vernon
wensen
een heilzame vasten
en een mooie weg naar Pasen toe
met Jezus en met je broers en zussen
waarmee je tocht bent.
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