
Beste broeders,

We hebben enkele zeer intense dagen gehad, zowel in Rome als in Graz (Oostenrijk). De 
heiligverklaring van broeder Charles was een grote vreugde voor ons, gedeeld met zoveel 
leken, mannen en vrouwen, religieuzen, priesters en bisschoppen van over de hele wereld. 
De nachtwake voor de heiligverklaring, de heiligverklaring zelf en de dankmis de volgende 
dag bracht ons in contact met de hele spirituele familie geïnspireerd door Charles de 
Foucauld. Er moet speciaal melding worden gemaakt van de bijeenkomst die de Familie in 
Rome had en de audiëntie in Rome die paus Franciscus ons verleende. Wij werden 
vertegenwoordigd door onze broer Eric Lozada. Meer dan ooit voelen dat we een tak van 
dezelfde boom zijn waarvan de wortels zijn geworteld in het getuigenis en de geschriften van
deze nieuwe heilige. We hebben gemerkt dat zijn figuur veel interesse heeft gewekt bij het 
gehele volk van God, vooral bij de jonge diocesane priesters, hetgeen ons met hoop vervult. 
Wij voelen ook een dringende roep van God om meer trouw te zijn aan het charisma van 
broeder Charles: zijn diepe verbondenheid met zijn geliefde broeder en Heer Jezus, zijn 
verwelkomen van iedere man en vrouw als broeder en zuster, zijn eenvoudige en arme 
levensstijl, zijn missionaire ijver gemotiveerd door ware inculturatie.

Als internationaal team willen wij het geestelijk leven van onze fraterniteiten overal ter 
wereld blijven bezielen door onze brieven ter gelegenheid van de viering van de grote 
mysteries van het christelijk leven, door onze bijdragen voor de voortdurende vorming in de 
grote pijlers van onze spiritualiteit en door onze aanwezigheid bij belangrijke gebeurtenissen
zoals de Continentale Vergaderingen.

We hebben een evaluatie gemaakt van onze eerste drie jaren ten dienste van de 
fraterniteiten van IESUS CARITAS en we zijn tevreden omdat we, ook al zijn we heel 
verschillend, goed op elkaar afgestemd zijn, we elkaar maandelijks hebben ontmoet en ieder
zijn gaven heeft ingebracht in het gemeenschappelijke werk. Het was voor ons heel 
belangrijk om de broeders/fraters te voorzien van door ons geschreven documenten om hen
te helpen zich geestelijk voor te bereiden op de heiligverklaring van broeder Charles.

We wilden ook de gegevens van onze fraterniteiten bijwerken: wie zijn de nationale 
verantwoordelijke broeders in elk land? Hoeveel fraterniteiten zijn er in elk land? Hoeveel 
broeders zijn er in de wereld? Hoe oud zijn we? Hoeveel beleven er de maand van Nazareth?
In welke periferieën van de wereld zijn wij aanwezig? Om dit te doen, stuurden we een 
enquête naar alle nationale verantwoordelijken. Ze hebben niet allemaal gereageerd, maar 
de resultaten van de enquête hebben onze planning voor de komende drie jaar beïnvloed. 
Dank aan de broeders die gereageerd hebben. We zijn ons ervan bewust geworden dat er 
communicatieproblemen zijn tussen de verschillende fraterniteiten, de afwezigheid van 
jonge priesters, zwakke punten in de organisatie van onze fraterniteit en onvoldoende 
toepassing van de middelen voor geestelijke groei die bij onze vereniging horen. 
Tegelijkertijd, danken wij God voor alle oudere broeders die vele jaren trouw zijn gebleven 
aan het charisma van broeder Charles, die enthousiast blijven deelnemen aan de 
vergaderingen van hun lokale fraterniteiten en nationale bijeenkomsten en die blijven 
getuigen van het Evangelie door een eenvoudig, arm en vreugdevol leven. 
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We waren in staat om dit te zien tijdens de bijeenkomst van de nationale 
verantwoordelijken van Europa te Rome ter gelegenheid van de heiligverklaring.

Wij hebben ook een bezoek gebracht aan aartsbisschop Andrés Ferrada, secretaris van de 
Congregatie voor de Clerus, in Rome, om hem te vragen om de goedkeuring van onze 
statuten met nog eens zes jaar te verlengen. In zijn commentaar op de huidige realiteit van 
onze fraterniteiten, zoals hierboven beschreven, raadde hij ons aan deze te vereenvoudigen 
en aan te passen aan de nieuwe situatie waarin wij leven, met name wat betreft de maand 
van Nazareth. Tijdens ons verblijf in Graz, in de parochie van onze broeder Matthias, zijn we 
begonnen om een vernieuwde versie van onze Statuten ter bespreking en goedkeuring te 
kunnen voorleggen aan onze volgende Wereldvergadering. Daarna zullen wij ze ter 
definitieve goedkeuring voorleggen aan de Congregatie voor de Clerus.

We hebben in Graz ook beslist om onze volgende Wereldvergadering in Burkina Faso, Afrika,
te houden gezien het grote aantal jonge confraters dat we daar hebben. Het zal voor hen 
een stimulans zijn om lid te blijven van onze fraterniteit en andere priesters en leken uit te 
nodigen om ons charisma te delen. Het zal plaatsvinden in januari 2025.

Wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid die de Sociëteit van Afrikaanse Zending (SMA) ons in 
Rome bood en voor het warme onthaal dat onze broeder Matthias ons gaf in zijn parochie 
van het Heilig Hart in Graz, Oostenrijk. We hadden er de gelegenheid om het leven te delen 
met de leken van de parochie, om de bisschop en de Kleine Zusters van Jezus te bezoeken. 
We voelden ons thuis. Wij beleefden deze dagen als een vorm van broederlijkheid die de 
eucharistie, de aanbidding, de woestijndag, het werk en de maaltijden deelden in een 
vreugdevolle en hoopvolle sfeer. Wij zijn onze Vader God oneindig dankbaar in wiens 
handen wij het leven en de zending van onze Priesterlijke Broederschap leggen, "met 
oneindig vertrouwen" en immense dankbaarheid.

Eric LOZADA, Fernando TAPIA, Tony LLANES, Honore SAVADOGO, Matthias KEIL.

Graz, 24 mei 2022.
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