Közösségünk alapítója P. Palánkay Gausz Tibor jezsuita atya,/1907-1982/ a szeretet aszketikája sorozat írója. »Életerőnk a szeretet, Életfeladatunk Krisztus, Önátadásunk Istennek, Egységünk a Szentháromsággal...«
A Páter már 1942-ben „Ha az Ő szavát halljátok „ c könyvének  „zárdán kívül” fejezetében ismertette azt az utat, amelyet XII. Pius pápa engedélyezett 1947-ben megjelent konstitúciójában. /Provida Mater/
Erről írja II. János Pál pápa:
„A Szentlélek, a különféle ajándékok csodálatos mestere, napjainkban az Istennek szentelt élet új formáit hozta létre.  
Világi intézményeken azokat értjük, melyeknek tagjai Istennek szenteltségüket a világban élve, az evangéliumi tanácsok vállalásával e világi struktúrák közepette akarják megélni.
Így, miközben a teljes Istenhez tartozás egészen szabaddá teszi őket Isten szolgálatára, törekvésük a mindennapos környezetben a Lélek hatására hozzájárul ahhoz, hogy a világi dolgokat evangéliumi lelkület hassa át. A világi intézmények ezáltal, sajátos karizmáiknak megfelelően hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyház kifejezetten jelen tudjon lenni a társadalomban.” /Vita Consecrata 1996/
1949 január 23-án 10-en határozták el egy világi intézmény a VINCULUM CARITATIS közösség megalakítását. 
A végleges egyházi jóváhagyást 1994. május 31-én kaptuk meg. 
KÉRJÜK AZ URAT, HOGY KÜLDJÖN „MUNKÁSOKAT,” AKIK VÁLLALJÁK EZT A HIVATÁST! 
Ha bővebbet szeretnél megtudni Közösségünkről, levélben szívesen válaszolunk, írjál Matusovits Emőkének a Közösség általános felelősének Bp. Üllői út 60-62/B I.10.   1082. 
Telefonon is érdeklődhetsz Tomcsányi Zsuzsánál az esti órákban 202 6111 
E-mail címünk: vinculum@freemail.hu   /Kovács Éva/ 










VINCULUM   CARITATIS   KÖZÖSSÉG 

Világi Intézmény

Nevünk /magyarul : Szeretet Köteléke/ jelzi

LELKISÉGÜNK LÉNYEGÉT: a SZERETET központiságát és az EUCHARISZTIÁVAL  való intenzív kapcsolatunkat.

ÉLETCÉLUNK: VILÁGÍTVA SZERESSÜNK, SZERETVE VILÁGÍTSUNK!  

VILÁGÍTVA: világban élve, de nem a világnak!  Kovászként a társadalomban követjük az evangéliumi tanácsokat.  /Mt 5, 13, 14, 13-33./ 
„Ti vagytok a világ világossága, -- a föld sója.”

SZERETVE: a szeretetet Jézus példája nyomán igyekszünk megélni, vele cél-élet és sorsközösségben és jellembeli egységre törekedve, hogy hozzá hasonlóvá váljunk.
„Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is.” /Jn13, 35/

IMAÉLETÜNKben törekszünk mind tudatosabb személyes kapcsolatra a bennünk is élő SZENTHÁROMSÁG SZEMÉLYEIVEL, így növekedve a szeretetben és kegyelemben.

APOSTOLKODÁSUNK célja lelkiségünk továbbadása. Ezért foglalkozunk egyénekkel, őket mélyebb önismeretre és önnevelésre segítve. Sürgetjük a komoly lelkivezetést, lelkigyakorlatok végzését, a Szentírás közös olvasását és megbeszélését. 
Egyik legfontosabb evagelizációs feladatunk a keresztény család eszméjének terjesztése és a család keresztény életének segítése.  /családi liturgia, szentóra/
Minden apostoli munkánk legfőbb célja a szerves egyházközség megvalósítása, a plébánossal egységben munkálkodva. Itt mutatkozik meg kézzelfoghatóan „az egyházi közösség, mint jel, és mint a szeretet tanúbizonysága”. /A.A.17./ Ezért a keresztények tudatos egységben éljék meg a Titokzatos Test valóságát és hassák át az egyházközség területén élő nem keresztényeket  is. /Jó szomszédság/    
KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNKet kis csoportokba szerveződve, de nem együtt lakva, a felelős irányításával éljük, ki-ki világi foglalkozását megtartva.

Szétszórtságunkban a testvérpár kapcsolat képviseli számunkra legközvetlenebbül közösségünk családját.
Alapos kiképzést biztosítunk hármas irányban: aszketikus, közösségi szabályok és szokások, apostoli célkitűzésünknek megfelelő elmélet és gyakorlat.

TAGJAINK:

 SZOROS ÉRTELEMBEN vett tagok azok a világban élő nők, akik az evangéliumi tanácsokra hivatást kaptak, bármilyen végzettségűek, vagy foglalkozásúak. 

TÁGABB ÉRTELEMBEN vett tagok
·	 egyházmegyei szolgálatban élő papok, akik a Közösség szellemében vállalják az evangéliumi tanácsokat és az apostoli célkitűzéseket.
·	Családok és egyének, akik a Közösség szellemében törekszenek az evangéliumi tanácsok állapotuk szerinti követésére és az apostolkodásra. 

