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A Pápai Missziós Mûvek (PMM) a katolikus egyház
legnagyobb központi segítõ szervezete, amely 
négy ágazatán keresztül koordinálja és támogatja 
Krisztus egyházának missziós küldetését.

Az ágazatok célja azonos: segíteni Jézus Krisztus evangéliumának elterjedést. 
Az evangelizáció, a missziós tanúságtétel lelki és anyagi támogatásban is kife-

jezõdik.
A PMM fõ irányítója a pápa, a római Népek Evangelizációja Kongregáción ke-

resztül. A világ csaknem kétszáz országában a PMM nemzeti igazgatóságai vég-
zik a missziós és koordinációs tevékenységet.
A hagyományos missziós szervezetek – például a szerzetesrendek – tagjai

közvetlenül a missziós területeken élik hivatásukat, gyakran igen nehéz körül-
mények között, akár üldöztetések és veszélyek közepette is.
Napjainkban az evangelizáció új formái és újabb szereplõi is megjelennek: pa-

pokon és szerzeteseken, laikusok csoportjain és szervezetein, valamint az egyé-
ni és pasztorális párbeszéd különbözõ megnyilvánulásain keresztül. 
A hagyományos és az új szervezetek közötti missziós együttmûködés kibon-

takoztatását a II. Vatikáni Zsinat a Népek Evangelizációja Kongregációra bízta,
amely ezt a feladatot a Pápai Missziós Mûvek, illetve a hozzá tartozó négy ága-
zat segítségével végzi.
A PMM célja és elsõdleges feladata, hogy felébressze és elmélyítse Isten né-

pének missziós tudatát és lelkületét; hogy informálja a katolikusokat az egyete-
mes egyház életérõl és szükségleteirõl; hogy arra buzdítsa a helyi egyházakat:
imádkozzanak egymásért, és felajánlásaikkal segítsék egymást.
A hívek által a világ plébániáiról és egyházmegyéibõl összegyûjtött adományok

az egyház Központi Szolidaritási Alapját képezik, amelyek pénzügyi segítséget
nyújtanak a missziós területeken mûködõ egyházi szervezeteknek evangelizáci-
ós, liturgikus és szociális tevékenységükhöz.
A Pápai Missziós Mûvekrõl és a magyarországi nemzeti igazgatóság tevékeny-

ségérõl bõvebben a www.papaimisszio.hu internetes oldalon tájékozódhatnak
kedves olvasóink.

HHiitttteerrjjeesszzttééss  MMûûvvee
Alapítója: 
Pauline Marie Jaricot
(1799–1862)
Hivatalos alapítás: 
1822. május 3.
XI. Piusz pápa 
1922. május 3-án 
„pápai” státusszal 
ismeri el.

HHiivvaattáássaa::  
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Alapítói: Jeanne Bigard
asszony (1859–1934) 
és édesanyja, Stephanie.
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1889.
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Boldog Paolo Manna
atya (1872–1952), 
misszionárius.
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2011. május 9-tõl 14-ig Rómában voltam, a PMM igazga-
tóinak éves, nemzetközi konferenciáján. Ez alatt az idõ alatt
alkalmam volt beszélgetni a kongói igazgatóval is, aki na-
gyon megható dolgokat mesélt nekem az ott élõ kereszté-
nyekrõl. 
Elmondta, hogy a hívek soha nem mennek üres kézzel a

templomba, mindig visznek magukkal ajándékot Istennek.
Nem nagy vagy különleges dolgokról van szó, hanem a ter-
ményeikbõl válogatott kisebb ajándékokról, mint például
kukorica, zöldség, gyümölcs, csirke, gabona vagy tojás.
Vannak persze, akik pénzadományt tesznek az oltár elé. 
Sajnos Kongóban az idõjárás az utóbbi években egyre

szélsõségesebb. Vagy nagy a szárazság, vagy nagyon sok
esõ esik, így a vetemények elpusztulnak, vagy ki sem kelnek.
Mégis visznek az Istennek – hálából – abból a kevésbõl,
amijük van. Fáj nekik, amikor erre nincs lehetõségük. Isten
jelen van az életükben, és számukra az jelenti a valódi bol-
dogságot, ha adhatnak – mondta az igazgató atya.

Ezek a szavak mélyen megérintettek.
Isten nem azt nézi, hogy ki mennyit
ad, hanem arra tekint, ki milyen lelkü-
lettel teszi. Vagyis a szándékra és a szeretetre tekint.
Kedves testvérek, ha szeretettel adunk a rászorulóknak,

nekünk soha nem lesz kevesebb, hanem sokkal többet nye-
rünk, és mennyei kincseket gyûjtünk. Mindenkinek lelki töl-
tekezést kívánok, és Isten fizesse meg a nagylelkû adomá-
nyokat, amelyek õszinte, tiszta szeretetbõl fakadnak!

P. Benvin Sebastian Madassery SVD

A Pápai Missziós Mûvek
magyarországi nemzeti igazgatója

VVáárrjjuukk  olvasóink vvéélleemméénnyyéétt
a Népek Missziója cikkeirõl, valamint a misszióval kapcsolatos 

kérdéseiket is, melyek megválaszolására külön rovatot tervezünk.
Természetesen honlapunkon keresztül is lehet üzenni, kérdezni:

www.papaimisszio.hu 
E-mail: pmmmisszio@gmail.com,

vagy Pápai Missziós Mûvek
1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.

Tel.: (06-1) 226-4610

Küldetésben járunk
Missziós szolgálatunk segíti összegyûjteni az Úr szétszórt gyermekeit,
hogy Isten népévé legyenek. Szívbõl köszönünk minden lelki és anyagi
támogatást. Isten fizesse meg sokszorosan!
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1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.
Számlaszámunk: 

11600006-00000000-27778649

Ajándékok hálából

Ázsia/Japán
Japán szendai püspöke megköszönte

a Szentatyának és a világegyháznak
azt a segítséget, amelyet a természe-

ti katasztrófa áldozatainak nyújtott a
katolikus egyház. „A Japánba eljutta-
tott adományok sokat segítenek ne-
künk abban, hogy a tragédia után is-
mét talpra állhassunk” – mondta a

földrengést és cunamit követõen a ja-
pán fõpásztor. A Szentszék a nagy-
csütörtöki pápai szentmise persely-
pénzét is erre a célra küldte el. A Cor
Unum Pápai Tanács 150 ezer dolláros
gyorssegélyét is a szükséget szenve-
dõ emberek megsegítésére, a templo-
mok és a lakások újjáépítésére fordít-
ják. A város karitászközpontjában ko-
ordinálják az adományokat, és sok
önkéntes segít az otthontalan idõsek,
árvák ellátásában is. A püspök el-
mondta: „Mind az öt kontinensrõl ta-
pasztaljuk a szolidaritást, magánsze-
mélyektõl kezdve csoportokon át
egész egyházmegyékig, akik
mind segíteni szeretnének ne- »
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Hírek a világmisszió életébõl
Május közepén, Rómában tar-

tották a Pápai Missziós Mû-
vek ez évi konferenciáját,

amelyen több mint százan vettek
részt a világ minden tájáról. A Szent-
atya az Apostoli Palotában fogadta a
PMM országos igazgatóit, valamint a
Népek Evangelizációja Kongregáció új
prefektusát, Fernando Filoni érseket.
XVI. Benedek emlékeztette õket: „Az
egyháznak nincs olyan területe, amely
ne lenne missziós, de nem lehetünk
misszionáriusok anélkül, hogy szenve-
déllyel ne fordulnánk a hirdetendõ
üzenet felé és el ne bûvölne szépsége.
...Ma is az a keresztény tanúságtevõ,
aki beszél a »nagy reményrõl« a gyak-
ran elkeseredett emberiségnek. ...Az
egyházban minden az evangelizáció
szolgálatában áll. Minden keresztény-
nek vállalnia kell azt a sürgetõ munkát,
amit Isten országának építése jelent.”
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künk. Ez azt mutatja, hogy az Úr
nem hagy minket egyedül ezek-
ben a nehéz idõkben és szörnyû

szükségünkben.”

Ázsia/Kína
A kínai katolikus közösségek imával

és a szolidaritás konkrét gesztusaival
segítik a japán földrengés és más ka-
tasztrófák áldozatait. A kínai katolikus
segélyszervezet közzétett egy adomá-
nyozásra szóló felhívást is a japán em-
berek javára. A hongkongi püspök még
március 11-én arra hívott minden pa-
pot, szerzetest és szeminaristát, hogy
imádkozzanak a földrengés és cunami
áldozataiért és kérjék Istent, legyen ir-
galmas az áldozatokhoz.

Európa/Olaszország

Június 26-án avatják boldoggá
Clemente Vismara (1897–1988) atyát
(képünkön), aki a külmissziók pápai
intézetének tagja volt, és akit Burma
pátriárkájának is neveznek. Hatvanöt
évet töltött Burmában, ahol az ország
evangelizálásáért tevékenykedett fá-
radhatatlanul. Olaszországban az-
nap, vele együtt még két milánóit
avatnak boldoggá: Serafino Morazzone
atyát és Enrichetta Alfieri nõvért. A
három jövendõ boldog kitûnõ bizo-
nyítéka annak, hogy Isten szeretetbõl
teremti az embert, gondviselõ atya-
ként szereti, és korunkban is meghív
férfiakat és nõket szolgálatára, akik a
prófétáéhoz hasonló buzgósággal vá-
laszolják: „Itt vagyok, engem küldj
el!” (Iz 6,8)
Még egy boldoggá avatási hír: a

Szatmári Egyházmegye nagy ünnepre
készül. 2011. július 3-án, Szatmárné-
metiben boldoggá avatják a Szatmári

Római Katolikus Egyházmegye egyko-
ri püspökét, Scheffler Jánost (1887–
1952).

Óceánia/Ausztrália
A tavaly ötvenhárom százalékkal

emelkedett a katolikus iskolákba je-
lentkezettek száma Ausztráliában. A
melbourne-i érsekség katolikus kép-
zés-felelõse, Stephen Elder elmondta,
hogy a szülõknek egyre nagyobb a bi-
zalma a katolikus intézmények iránt,
valamint értékelik a pedagógusok
munkáját. „A szülõk tudják, hogy a
katolikus iskolák a tanítás és a hit élõ
közösségei, és a fiataloknak egy szo-
lid, értékeken nyugvó alapot közvetí-
tenek”.

Óceánia/Pápua Új-Guinea
„A fiatalok egyházhoz való közele-

dését a helyi egyház úgy segíti, hogy
szociális-gazdasági fejlõdési közpon-
tokat hoz létre, azonkívül szakiskolá-
kat is. A katolikus közösség nagyon
aktív az oktatás terén, amely segít ab-
ban, hogy kapcsolatban maradjanak a
fiatalokkal és közvetítsék nekik a ke-
resztény értékeket” – mondja P. Valen-
tine Gryek lengyel misszionárius, aki a
pápua új-guineai Pápai Missziós Mû-
vek igazgatója, és aki már huszonöt
éve él az országban. „A misszió szá-
mításba veszi az ország kultúrájának,
lakosságának, nyelvének sokszínûsé-
gét. (...) Ezenkívül az itteni egyház
nyitott a külmisszióra is: nyolc helyi
pap mûködik különbözõ missziós or-
szágokban. Nagy szükség van ugyan
itt is papokra, de mivel a Szentlélek
vezeti a missziót, örülünk, hogy az Õ
eszközei lehetünk.”

Ázsia/Pakisztán
Keresztény lányok esnek áldozatul

az erõszakos iszlám vallásra térítés-
nek, nemi erõszaknak és kikényszerí-
tett házasságnak Pakisztánban. Az
áldozatok fõleg keresztény és hindu
lányok, tehát a vallási kisebbséghez
tartoznak. „Gyakran nincs bátorságuk
feljelenteni az erõszakoskodókat” –
mondja egy szerzetesnõvér, aki elbúj-
tatja és segíti azokat a lányokat, akik-
nek sikerül elmenekülni. De a tenden-
cia nagyon nyugtalanító: évente ese-

tek százait regisztrálják, és azo, amely
napvilágra kerül, csak töredéke annak,
ami valójában megtörténik.” Egy
olyan társadalomban, amely tûri a
vallási kisebbségek, és fõleg a nõk fe-
letti diszkriminációt, a többségi vallás
és az uralkodó szociális rendszer arra
szolgál, hogy érvényt szerezzen az el-
nyomásnak.

Afrika/Elefántcsontpart
„Az erõszak nem megoldás. Üzene-

tünk egyszerû: együtt kell élnünk
mindnyájunknak. Bármilyen népcso-
porthoz, bármilyen valláshoz vagy
politikai csoporthoz is tartozzunk” –
mondta Celestine Ikomba atya, szka-
labriniánus szerzetes, az elefánt-
csontparti Abidjanban. A városban
élõ, a kikötõben dolgozó misszionári-
us a béke követe kíván lenni a felkelé-
sek, zavargások, harcok közepette is.
„Találkozókat szervezünk a két elnök
hívei között és próbáljuk a feszültsé-
geket mérsékelni, és megelõzni a fél-
reértéseket, amelyek további erõszak-
hoz vezethetnek. Támogatjuk az ele-
fántcsontparti püspökök békére szólí-
tó felhívását is.”

»
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„Hívunk mindenkit, hogy kilenc na-
pon keresztül minden nap imádkoz-
zunk egy tized rózsafüzért az áldoza-
tokért, a károsultakért, minden te-
remtményért” – szólt a felhívásuk.
December 19-én „Advent hangjai”

címmel karácsonyi koncertet rendez-
tek Devecserben, amely után az
iszapkatasztrófa által sújtott devecse-
ri családok átvehették azokat az aján-
dékokat, amelyeket Magyarország
egész területérõl küldtek az adomá-
nyozók. A rendezvényen a Pápai
Missziós Mûvek, azon belül a Szent
Gyermekség Mûve is képviseltette
magát. Néhány nagylelkû szülõnek és
csoportkísérõnek köszönhetõen a fóti

és a rákosszentmihályi missziós gyer-
mekek is részt vehettek e szép ünne-
pen. Az egyik legjelentõsebb ajándék

pedig a Szentírás volt, hiszen fontos,
hogy legyen belõle minden családban.
Jó néhány házban ezt is tönkretette a
vörösiszap. A felnõttek teljes Bibliát,
a gyerekek Gyerekbibliát kaptak, ame-
lyek azt az üzenetet hordozzák, hogy
a testté lett Isteni Ige, Jézus Krisztus
az, aki új reménységgel tölti be az
emberek szívét, s világosságával fényt
hoz még a legreménytelenebbnek tû-
nõ élethelyzetekbe is.
Azon a napon mindenki, a meg-

ajándékozottak, a segítõk és a misz-
sziós gyermekek is megtapasztalhat-
ták a Szentírás szavait: „Nagyobb
boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel
20,35)

Mezei Csenge, Rákosszentmihály

Devecser és Kolontár
A nyári tábor után
Tavaly õszi számunkban beszámoltunk a Missziós
Gyermekek Társaságának nyári táboráról, amelyet 
augusztusban, Devecserben tartottak. Ekkor még 
senki sem gondolta volna, hogy a néhány héttel 
késõbb, októberben bekövetkezett vörösiszap-
katasztrófáról szóló hírek fogják megmozgatni 
a „Szeretetmorzsákat”. A szörnyû híreket hallva 
a missziós gyermekcsoportok kísérõikkel, felnõtt 
segítõikkel és a szülõkkel együtt azonnal közös 
imakilencedet kezdeményeztek a katasztrófa sújtotta
Devecser és Kolontár családjaiért, gyerekeiért.

Gyermekszemmel
A szomorú esemény kapcsán egy missziós gyermek eleveníti fel emlékeit: 
A nyári tábor idején még senki sem gondolta volna, hogy néhány héttel késõbb a

Devecser és Kolontár katasztrófa sújtotta helyszínein készült fotókon próbáljuk fel-
fedezni a táborban megismert kedves helyszíneket, a bejárt Jézus ösvény egy-egy
darabkáját. Mi még teljességében élvezhettük a Családok Háza és a Papkert szí-
ves vendégfogadását, ihattunk Mária kútjának szent forrásvizébõl, baktathattunk
a „Jordán folyó”, azaz a Tarna patak partján.

Különösen is fájó volt hallani, hogy az áldozatok között is volt egy kisgyerek. A
maró áradat hirtelen zúdult Kolontárra. A legelsõ kiürítendõ épület éppen az isko-
la volt.

A karácsony elõtti héten elutaztunk Devecser-
be. Akkor tapasztaltam meg azt a pusztítást és
azt az életet, amit addig a híradásokban lát-
hattam, olvashattam. Százötven emberrel tet-
tünk jót azzal, hogy gyerek és felnõtt Bibliát és
ajándékokat osztottunk. Máshonnan is jöttek,
énekeltek, segítettek. Nem vártunk ezért jutal-
mat, de kaptunk. CD-t, újságot. Ahogy végig-
néztem azon a rengeteg emberen, szinte könny-
be lábadt a szemem. Nem volt olyan, aki ne lett
volna hálás, boldog. Tudom: „Ha ajándékot
adsz: add a szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz
ott maradjon viszonzást várni.”
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Az adventtõl vízkeresztig
terjedõ idõszak az egyik
legmozgalmasabb a Misz-
sziós Gyermekek Társasá-

gának életében. Az új egyházi év kez-
detén a gyerekek megkezdik az
ismerkedést az új „nagyprojekttel” –
ez az idén a Kongó-Nkayi misszió,
amirõl magazinunkban részletesen is
olvashatunk.
Ebben az idõszakban iktatják be a

legtöbb új csoportot, illetve fogadják
be a már meglévõ csoportok új tag-
jait. Adventben új csoportok alakultak
Pásztón, Nagybárkányban, Makón,
Pápakovácsiban és Bakonyjákón, és új
tagokkal bõvült a cseszneki missziós
gyermekcsoport.
Nagy öröm mindannyiunk számára,

hogy az alig másfél éve újjászületett
Szent Gyermekség Mûve missziós
gyermekcsoportjainak száma meg-
duplázódott; és 2010 végére már ti-
zenhét csoport csaknem négyszázöt-
ven taggal mûködött hazánkban. 
Advent és vízkereszt között a PMM

munkatársai is gyakran kelnek útra
Sebastian atyával: az ünnepi beiktatá-
si szentmisékre, elõadások, lelki na-
pok tartására. 

Ez az idõszak a Szent Gyermekség
Mûvének egyik legnagyobb ado-
mánygyûjtõ alkalma is, amire a cso-
portok nagy lelkesedéssel készülnek.
Ajándékokat készítenek, amelyeket a

karácsonyi vásáron eladnak, készül-
nek a betlehemezésre, „csillagjárás-
ra” – és nem utolsó sorban részt
vesznek közösségeik adventi lelki
programjain is.
Az idei adventben különösen is fon-

tos esemény volt a missziós gyerme-
kek életében a devecser-kolontári ka-
tasztrófa áldozatai számára végzett
adománygyûjtés és ima.
Január hatodika, vízkereszt napja,

pedig hagyományosan a Missziós
Gyermekek Társaságának ünnepe. Ez
az a nap, amelyen Jézus földi életének
elsõ napjaiban megmutatkozik a teljes
emberiséget jelképezõ napkeleti böl-
csek elõtt, akik õt keresték, felismer-
ték, „leborultak és hódoltak neki” (Mt
2,11). Ezt a napot a missziós gyer-
mekcsoportok külön is megünneplik,
sok családnál a ház- vagy lakásszen-
telésen a missziós gyermekek is részt
vettek.

Örömet és megerõsítést jelentett,
hogy Márfi Gyula veszprémi érsek
vízkereszt ünnepe alkalmából kiadott
egyházmegyei körlevelét teljes egé-
szében a missziós elkötelezettségnek
szentelte.

Az Öröm Vasárnapja
Cseszneken 
Az új missziósok beiktatásáról: „A

szentbeszéd után az oltár elõtt sora-
koztak fel a régi és velük szemben az
új gyerekek. Egy szép, a gyermekekért
mondott könyörgés után egyesével
álltak elénk az avatandók, úgy, hogy
mögöttük egy régi állt. A felavatás
után közös ima és ének zárta az ese-
ményt, és folytatódott a szentmise. A
falu számára készült ünnepi mûsor is
a mi gyerekeink ajándéka volt.”

Matykó Árpád, 
a cseszneki csoport kísérõje

Adventi „nagyüzem” 
a Missziós Gyermekek Társ

Betlehemezés Cseszneken
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A készülõdés
Az emberek az ünnepekben lelik

örömüket. A mi csoportunk is nagyon
készült adventben. Játszottunk, be-
szélgettünk, imádkoztunk. Elõször
Kis Szent Terézrõl volt szó és arról,
hogy õ mennyi mindent tett. Sokat
beszélgettünk arról, hogy milyen fia-
talon kezdett jót tenni, másokért
imádkozni. Kislányként annyira érett

volt, hogy belépett a karmelita rend-
be. „Nem az az igazi nagy tett, ha so-
kat adunk, hanem, ha nagyon szere-
tünk.” (Lisieux-i Szent Teréz) 
Az advent legelején adventi koszorút

készítettünk. Rengeteg alapanyagunk
volt, így mindenkinek lett saját koszo-
rúja. Egy másik alkalommal, két héttel
karácsony elõtt színdarabot adtunk
elõ. Imával kezdtük a foglalkozást, el-

mondtuk imaszándékainkat a koszo-
rún meggyújtott gyertyák mellett,
majd jött az elõadás, ami a hitrõl, a
szeretetrõl, a reményrõl és a békérõl
szólt, és arról, hogy mindezek ne alud-
janak ki az emberek szívébõl. Ezután
jött a mézeskalács-készítés! Nyújtot-
tuk a tésztát és szaggattuk a formákat,

díszítettük különbözõ finomságokkal.
Épp nagy volt a hó, így a fiúk kedvet
kaptak hógolyózni. Amikor kifáradtak
vagy fázni kezdtek, bejöttek melegedni,
forró teát inni és a frissen sült mézes-
kalácsot megkóstolni.
A karácsony elõtti héten pedig el-

utaztunk Devecserbe, hogy segíthes-
sünk a bajbajutottaknak.

M. Csenge, Rákosszentmihály

Adománygyûjtésünk
2010 decemberében
Novemberi találkozónkon elhatároz-

tuk, hogy a Szent Gyermekség cso-
port is részt vesz az Ökumenikus Is-
kola karácsonyi vásárán. Készítettünk
könyvjelzõket, kis zsákocskákba sót
öntöttünk, és ezt a mondatot írtuk rá:
„Ti vagytok a föld sója!” Gyertyára ra-
gasztottuk a szent gyermekség-mat-
ricát, amelyre a következõ idézet ke-
rült: „Ti vagytok a világ világossága!”
Gyöngybõl rózsafüzért fûztünk, ter-
mészetesen öt színbõl. Bébiételes
üvegekbe diót, mogyorót és más
aszalt gyümölcsöt tettünk, majd
csurgattunk rá mézet. A tetejét kis
vászonnal fedtük be.
Elérkezett a várva várt nap. Elhelyez-

tük az asztalunkon az árukat, felvet-
tük a zöld sapkánkat, és vártuk az ér-
deklõdõket. Az asztal fölé egy nagy
lapra felírtuk a jelmondatunkat: „Kis
imával, kis áldozattal gyermekek segí-
tenek a gyermekeknek”. Az érdeklõ-
dõknek meséltünk a misszióról, és
kértük, hogy támogassák a rászoruló
gyerekeket a só, a gyertya vagy a méz
megvásárlásával. Néhány óra múlva
szinte teljesen üres lett az asztalunk.
Sokan ismerték meg ekkor a Szent

Gyermekség Mûvét, és több mint
tízezer forint gyûlt össze, amit nagy
szeretettel küldtünk a kongói gyere-
keknek. 

Fóti Kis Szent Teréz-csoport

saságánál

Az új csoport Pásztón

A rákosszentmihályi missziós gyermekcsoport
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A Panchkui kollégium javára kezde-
ményezett adománygyûjtési felhívás-
ra kapott buzdítások, és a tapasztalt
együttérzés bátorított fel bennünket
arra, hogy ebben az évben egy új
missziós terület felé forduljunk.
Nkayiról, Sr. Rani Alex ferences má-

ria missziós nõvérrõl, és az Afrikában
végzett missziós munkájáról a Népek
Missziója Magazin lapjain már olvas-
hattunk. A Szent Gyermekség Mûve
idei nagyprojektjének a Kongó-Nkayi
misszió támogatását választotta. A
gyerekek a világmisszióért elmondott

imáikban egész éven át megemlékez-
nek Rani Alex nõvérrõl, nõvértársairól
és a missziós területen élõ gyerme-
kekrõl, családokról. Áldozatvállalá-
sukkal pedig – a zsebpénzükrõl vagy
egy-egy számukra kedves dologról va-
ló lemondásukkal – arra gyûjtenek,
hogy hozzásegítsék a nõvéreket egy
terepjáró beszerzéséhez.
Szeretettel kérjük minden kedves

barátunk, olvasónk figyelmét, imáikat
és lehetõségeik szerint anyagi támo-
gatásukat! Kérjük, hogy akik a misszi-
ókban élõ gyermekek és az õ lelki,

testi gondozásukat végzõ, önfeláldo-
zó misszionárius papok és szerzete-
sek támogatása iránt felelõsséget
éreznek, segítsék a Kongo-Nkayi
programot!
A missziós gyermekek adventi ado-

mánygyûjtéséhez a családok támoga-
tására is számítunk. Külföldi példa
alapján „autós gyûjtést” indítottunk,
amelyhez minden autóval rendelkezõ
felnõtt csatlakozhat. Minden baleset-
mentesen levezetett 1 km után 1
forint (azaz 100 km után 100 forint)
adománnyal támogathatjuk a Kongó-
Nkayi (autós) projektet.
Az adományokat a missziós gyer-

mekcsoportok gyûjtõdobozaiba be-
dobva lehet eljuttatni, de csekken vagy
átutalással is lehet adományozni:

PPááppaaii  MMiisssszziióóss  MMûûvveekk,,  
11222233  BBuuddaappeesstt,,  JJóókkaaii  MMóórr  uuttccaa  1144..

SSzzáámmllaavveezzeettõõ  bbaannkk::  
EErrssttee  BBaannkk,,  BBuuddaappeesstt..
BBaannkksszzáámmllaa  sszzáámmaa::  

1111660000000066--0000000000000000--2277777788664499
KKéérrééssrree  sszzíívveesseenn  kküüllddüünnkk  

ttoovváábbbbii  ccsseekkkkeekkeett!!  
AAzz  ááttuuttaalláássoonn,,  

iilllleettvvee  aa  ccsseekkkkeenn  kkéérrjjüükk,,  
sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  ffeellttüünntteettnnii::  

KKOONNGGÓÓ,,  mmiisssszziióó!!

Magyarok Kongóért
Nkayi projekt és missziós gyûjtés

Rani nõvér Zanagában
Sr. Rani Alex Cherickal FMM nõvér hét éve szolgál Kongóban és negyedik éve a

Nkayi Egyházmegyében, Zanaga városban. Zanaga missziós terület, több mint há-
romszáz kilométerre van az egyházmegye központjától, és ugyancsak háromszáz
kilométerre a fõvárostól, Brazzaville-tõl. 

Rani nõvér gyakran jár egyik missziós területrõl a másikra, mivel nemcsak a he-
lyi iskola igazgatója, de nõvértársaival együtt a térség falvainak, városainak plé-
bániáit is gyakran látogatja. Egy-egy település között a távolság gyakran több
mint száz kilométer.

Az országot hosszú évtizedekig polgárháború sújtotta, amely csak nemrégen,
2005-ben került nyugvópontra. Utak, városok, üzemek, templomok, iskolák, ko-
lostorok pusztultak el. Az újjáépítés lassan és nehezen folyik. 

Nkayi egyházmegye lakói melegszívûek és szívélyesek, annak ellenére, hogy na-
gyon szegények. Az emberek többsége a földeken dolgozik, tápiókát, kukoricát, föl-
dimogyorót és idénygyümölcsöt termesztenek. Nagy családokban élnek sok gyerek-
kel, unokatestvérrel.

A missziós iskolában a gyerekek írni, olvasni és imádkozni is tanulnak, és azt is
megtanulják, hogy hogyan kell a kertjüket megmûvelni. 

Az egyház nagyon aktív és élõ, sok zenével, tánccal, sokféle tevékenységgel. Va-
sárnaponként tele van a templom. Két plébánia között a távolság nem ritkán
nyolcvan-száz kilométer, így az embereknek a nagy távolságokat gyalog kell meg-
tenniük, ha templomba akarnak menni. Minden plébánián van missziós állomás.
Nagyon kevés a pap, ezért a közlekedési eszközök hiánya és az utak állapota mi-
att sajnos a plébániákra elég ritkán, nehezen tudnak eljutni.

Zanaga városban, ahol Rani Alex nõvér dolgozik, kb. nyolcezer katolikus él. A
plébánián sokféle csoport mûködik. Háromszáz ministráns szolgál rendszeresen az
oltárnál.
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Idén mindannyian szenteknek öltöz-
tek be! Jó volt látni a lelkesedést a
gyerekekben és a felkészítés közben
mellettük álló szülõkben is. „Találkoz-
hattunk” Kis Szent Terézzel, Szent Er-
zsébettel, Szent Margittal, Szent Be-
nedekkel, Szent Ritával, Szent Tarzí-
ciusszal, Szent Józseffel, valamint fe-
rences testvérekkel, és arkangyalokkal
is.  A két kis színdarab a lourdes-i
csodából (Szûz Mária és Bernadett),
továbbá a fatimai gyerekek jelenései
alapján (Ferenc, Lúcia, Jácinta, Szûz
Mária) elevenedett meg.
Az eseményt imával kezdtük, majd

egyénileg és csoportosan mutatkoz-
tak be a gyerekek, így megismerhet-

tük, milyen szenteket „képviselnek”.
Ezt követõen egy csoportos játékkal
örvendeztettük meg õket, amelyben
segítségemre volt két hetedikes leány
is. Ügyességi versenyek, kvíz kérdé-
sek, képfelismerõ memória feladat, és
egy bibliai történet leírása is szerepelt
benne. A gyerekek nagyon ügyesek

voltak és nagyon élvezték. Utána
agapé, majd tánc, táncos játékok és
tombola következett. Úgy döntöt-
tünk, hogy a tombolából befolyt ösz-
szeget a Szent Gyermekség Mûvének
juttatjuk el. 
A hangulat szuper volt! Öröm volt

látni a gyerekeket, milyen egységben
tudtunk együtt ünnepelni! Annyira jól
sikerült a farsangi bál, hogy – többek
kérésére – egy hét múlva megismétel-
tük, ami tovább erõsítette az össze-
tartozást.
Nagybárkányban egyre több az ér-

deklõdõ a Szent Gyermekség Mûve
iránt! Imádkozunk védõszentünkkel,
Lisieux-i Szent Terézzel együtt, segít-
ségét kérjük és lemondásainkkal áldo-
zatokat hozunk a jövendõ tagokért.

Dancsák Viktor

Jelmezben 
– keresztényként
Örömmel tekintünk vissza a nagybárkányi hittanosok
farsangi mulatságára! Február 19-én tartottuk 
a jelmezbált, amelyen hu-
szonhat gyermek vett
részt, köztük a Lisieux-i
Kis Szent Teréz missziós 
csoportunk, amelynek
tagjai a szervezésben és 
a szereplésben is nagyon
tevékenyek voltak.

Használt mobiltelefonok a misszió javára
Az Isteni Ige Társasága (verbiták) használt mobilte-
lefonokat gyûjt, amelyeknek árából a missziókban
dolgozó verbita atyák és testvérek munkáját se-
gítik. (Fontos, hogy a mobiltelefonokhoz akku-
mulátor is tartozzon!)
A telefonokat a következõ címre lehet külde-
ni: Missziós Titkárság, 9731 Kõszeg, Pf. 74.
vagy 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3–5.
e-mail: verbita@verbita.hu • telefon: 06-30/418 91 96
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Még egy olyan fickónak is, mint Lion,
vannak gyenge pillanatai. Egyébként
az egész testén tetovált angol fiatal-
ember olyan, mintha „felhúzták” vol-
na. Vicceket kiabál a termen keresztül,
amelyeken õ nevet a leghangosabban.
És tanácsokat ad az újaknak: „Itt jó
gyomorra van szükséged!”. Most neki
magának van erre szüksége. Erõs kar-
jaival gyengéden nyomja le az egyik
beteg lefogyott testét a matracra. Ar-
cát elfordítja. Csak néha kockáztat
meg egy pillantást vetni a lábra – illet-
ve arra, ami a vonatbaleset és az am-
putáció után megmaradt. Az olasz
származású Teréz tisztítja meg a cson-
kon levõ nyílt sebet. A mindenféle or-
vosi ellátás nélkül, az utcán eltöltött
hetek egy leírhatatlan gennygócot
hoztak létre. „Az Olaszországban,
ápolónõvérként eltöltött éveim alatt
sem találkoztam ilyen sebbel” –
mondja Teréz anélkül, hogy elfordítaná
tekintetét a lábcsonkról. Félóra hosz-
szat tart a kötés kicserélése. Teréz

nyugodtan és koncentráltan dolgozik.
A végén Lion már összezsugorodva ül
az ágy szélén. Lopva törli ki a könnyet
a szemébõl. Teréz ad neki egy bátorító
paskolást a fejére. 
Micsoda egy munkacsoport! A negy-

venéves egykori rockzene-rajongó az
angliai Stratford-upon-Avonból,
Shakespeare szülõvárosából, és a het-
venhárom éves hithû katolikus nyug-
díjas ápolónõvér Padovából, a Pó-sík-
ság szélérõl is itt van. Mindketten tel-
jes szívvel a szegények legszegé-
nyebbjeinek segítenek Kalkuttában.
India nagyvárosa talán a legnyíltab-
ban tárja elénk a szegénységet. 
A Nobel-békedíjas Boldog Kalkuttai

Teréz anya 1952-ben alapította világ-
hírû klinikáját halálos betegek számá-
ra. Ebben a házban azok az emberek is
méltósággal halnak meg, akik a világ-
város utcáin élve magányosan fejez-
nék be életüket.

Mindez a nagyszámú ön-
kéntes segítõnek is kö-
szönhetõ. A segítõk szeny-
nyest mosnak, szétosztják
az ételt vagy a gyógyszere-
ket, sikálják a padlót, masz-
szírozzák a betegek lábát,
vagy egyszerûen csak be-
szélnek hozzájuk. Utazá-
suk és itt tartózkodásuk
költségeit maguk vállalják.
Még egy ebédet sem ad ne-
kik a klinika. 

A kalkuttai rend négy házában a nõ-
vérek mellett évente majdnem ötezer
önkéntes segítõ dolgozik. Páran csak
néhány napig maradnak, mások min-
den évben eljönnek, vannak akik éle-

A halálos betegek klinikája a remény szigete lett Kal-
kuttában. A Boldog Teréz anya által alapított klinika
napjainkban is sok önkén-
tes segítõt vonz az iparo-
sodott országokból. Vajon
mi készteti õket arra, hogy
szembeszálljanak beteg-
séggel, szenvedéssel és
nyomorral, és szolgálják 
a rászorulókat?

Segíteni a szegények
legszegényebbjeinek
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tük nagy részét a klinikán töltik.
Majdnem mindannyian elhagynak
ezért egy meleg fészket az Egyesült
Államokban, Japánban, Koreában, Új-
Zélandon, Franciaországban, Német-
országban vagy Ausztriában. Kalkut-
tában pont mindennek az ellenkezõjé-
vel szembesülnek – éhezéssel, nyo-
morral, fájdalommal, szenvedéssel és
elhagyatottsággal.
„Hogyan is élvezhetném életem al-

konyát, ha itt ez a nyomor uralkodik?”
Teréz szemei csillognak nagy szem-

üvege mögött. Elõre hajolva áll a
szürke kõbõl készült mosogató fölött,
és a mûtõeszközöket mossa el éppen.

Negyven évig dolgozott Olaszország-
ban ápolónõként. „Még mielõtt az el-
sõ nyugdíjam megérkezett a szám-
lámra, világos volt elõttem: nem
hagyhatom abba egyszerûen a mun-
kát”. Azóta Teréz az év tizenegy hó-
napját Kalkutta központjában, egy kis
panzióban tölti. „Nem szeretem ezt a
várost, de a szegényeit szeretem” –
mondja. Teréz naponta tizenkét órát
dolgozik a klinikán. Olaszországba
csak akkor utazik, ha indiai vízumát
meg kell hosszabbítania.
A halálos betegek klinikájának két

termében száz vaságyon az emberek
olyan állapotban fekszenek, amilyet
nyugati világunkban nagyon ritkán
vagy sohasem láthatunk. Csontig le-
soványodva bámulnak üres tekintettel
a semmibe, maguk elé motyognak,
képzelõdnek, üvöltenek vagy segítsé-
gért kiabálnak. Bár néhányan gyó-
gyultan távoznak errõl a klinikáról, a
legtöbben azonban itt halnak meg.
Majdnem minden reggel becsavarnak
egy sovány testet egy vászonlepedõ-
be, és kiviszik a terembõl.
A halálnak ez az állandó jelenléte az

egyik oka annak, hogy Philippe újra és
újra eljön Kalkuttába a klinikán
segíteni. „Az indiai társadalom elfo-
gadja a halált, ahelyett hogy tabuként
kezelné és félelemmel venné körül.”
Philippe, a harminchat éves reklám-

ügynök, Párizsban egy nagy kiadó
székházában dolgozik. Most a kõpad-
lón kuporog egy beteg ágya mellett. A
meghatározhatatlan korú férfi csontig
le van soványodva. Philippe türelme-
sen dugja be az egyik kanál rizspépet
a másik után a fogatlan szájba. Köz-
ben egy szalvétával letörli a beteg
szája szélérõl az ételmaradékot. Hat
évvel ezelõtt járt Philippe elõször In-
diában, üzleti úton. Turistaként tért
vissza és meglátogatta a klinikát. Né-
hány hónappal késõbb ott állt Kalkut-
tában egy nõvér elõtt, hogy regiszt-
ráltassa magát önkéntesként. Követ-
kezõ nap már kezdhetett is. „Az éle-
tem akkoriban kátyúba került, elége-
detlen voltam a munkámmal, problé-
máim voltak a barátnõmmel.” A sze-
gények szolgálata radikális perspektí-
vaváltást hozott az életébe. „Tudom,
patetikusan hangzik, de azóta a körü-
löttem élõ emberekre nagyobb szere-
tettel tekintek.” Philippe évente két-
szer, tíz napra elhagyja párizsi össz-
komfortos életét. „Az itt töltött na-
pok olyanok számomra, mint egy te-
rápia”. Ezért feláldozza szabadságá-
nak nagy részét. Így vall errõl: „Kal-
kuttában kilépek magamból, olyan
dolgokat tudok megtenni, amelyekre
Párizsban képtelen lennék”.

(Forrás: Missio Magazin, 
2010., 6. szám, nov-dec.)
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Szüleim vallástalanul neveltek. Nem
hallottam vallásról, egyházról, keresz-
ténységrõl. Az általános iskolában
történelem órán tanárunk futólag be-
szélt a papokról, mint valami embe-
rektõl idegen, elnyomó társadalmi ré-
tegrõl. Nyolc éves voltam, amikor
édesapám meghalt. Akkor elemi erõ-
vel merült fel bennem a kérdés: mi
történik a halálban? Akkoriban úgy fo-
galmaztam meg magamnak a választ,
hogy az, aki „én” vagyok, az nem
szûnhet meg, annak az „énnek” to-
vábbra is lennie kell majd.

Mi indította az ezotéria felé?

Valamiféle lelki éhség. Egy munka-
társamtól kölcsönkapott könyv olva-
sása szinte „gátszakadást” indított
meg bennem. Keresni kezdtem a ha-
sonló témájú írásokat, és válogatás
nélkül faltam mindet. Eljutottam egy
talpmasszázs tanfolyamra is, ahol a
„szeretetteljes” légkörön túl az fogott
meg, hogy szellemi dolgokról is szó
esett. Addig én nem nagyon találkoz-
tam olyan emberekkel, akik vallották
volna, hogy a látható, megfogható
dolgokon kívül más is létezik a világ-
ban. Itt javasoltak egy sámán-masz-
százs tanfolyamot, aztán már jött a
többi magától.

Talált-e megnyugvást?

Akkor úgy éreztem: igen. Az anyagi
világból való kiszakadásra, szellemi

megtapasztalásokra vágytam, és eze-
ket meg is kaptam a különféle meditá-
ciók, spiritiszta szeánszok, okkult be-
avatások során. Nagyon vonzónak
tûnt a guruk, mesterek, beavatottak
társasága, tudománya. Persze most
már tisztában vagyok azzal, hogy
jobb lett volna, ha nem így történik,
mert már világosan látom, milyen ve-
szélyeknek tettem ki magam azzal,
hogy idegen, rosszakaratú szellemisé-
gekkel teremtettem kapcsolatot. Tu-
datos keresztényként már szóba sem
jöhet, hogy bármilyen okkult vagy
ezoterikus dologba fogjak.

Mi volt az a pont, amikor mégis
visszafordult a megkezdett úton?

Egy úgynevezett táltos meditáción
többen rosszul lettek a jelenlévõk kö-
zül. Volt, aki komoly pszichés sérülé-
seket szenvedett. Aztán az egyik
résztvevõ segítségével eljutottam én is
egy olyan paphoz, aki tudott nekünk
segíteni. Az elsõ beszélgetést még
sok-sok találkozás követte. Kezembe
adta a Szentírást, és döbbenten fedez-
tem fel, mennyire személyesen szólít
meg. Olyasmi érzés volt, mint amikor
valami hihetetlenül nagy titkot talál az
ember, olyan titkot, amely egy egészen
új életbe vezeti be, és amely új, szívbe-
markoló távlatokat nyit elõtte. 

Sokan vannak ma is, akik úgy gon-
dolják, hogy a nem-keresztény jellegû
módszerek, filozófiák utat mutatnak...

Amit én megértettem, az az, hogy
az üdvösséghez egyetlen út vezet: Jé-
zus Krisztus, Aki az Út, az Igazság és
az Élet. A többi út tûnhet érdekesnek,
lehet izgató, de mind zsákutca. Egy
érett, felnõtt hitû katolikus keresztény
embernek nincs szüksége senki más-
ra, csak Jézusra, Aki meghalt, hogy mi
élhessünk. Egyetlen filozófia vagy val-
lás alapítója, guruja, prófétája sem
nyitott nekünk utat az örök életre,
csakis Jézus, aki életét adta a mi bol-
dogságunkért. A bûnbánat, és bûn-
bocsánat, az újrakezdés kegyelmét is
csak õ tudja megadni. Csak Krisztus
adhat olyan vizet a léleknek, amelytõl
soha többé nem szomjazik meg. 

Miért nem jó egy keresztény hívõnek
az ezotéria?

Azért, mert eltávolít Krisztustól. Az
ezotéria jelentése: befelé vezetõ út,
amely azt mondja: ismerd meg ma-
gad, és fedezd fel magadban „istent”,
a személytelen „energiagócot”, aki-
nek a része vagy. A keresztény vallás
azt hírdeti: Ismerd meg Istent, aki a
Teremtõd, és szeretõ Atyád, s az Õ
szeretetének fényében ismerd meg
magadat olyannak, amilyennek Õ al-
kotott. Ezért az ismeretért érdemes
odaadni mindent. Egyszer valaki azt
mondta: hidd el, hogy Isten legszebb
álma vagy. Elhiszem. Ettõl többet ki
adhat nekem? 

Kaufmann Mária

Jézus Krisztus az 
Élõ Víz hordozója
A mai gyökértelen ember is szeretne rátalálni Istenre. 
Sokszor tudatlanságból, önzésbõl, vagy egyéb okokból Isten 
helyett olyan dolgokkal találkozik, vagy olyanokért lelkesedik, 
amelyek egyre messzebb viszik az õt szeretõ, és megváltó Jézus
Krisztustól, lelki békéjének forrásától. Juhász Zoltánné Aranka is
hosszú utat járt be az ezotériától az Élõ Istenig. Így vall errõl:
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XVI. Benedek pápa 2010. szeptember
19-én, Birminghamben, hetvenezer
hívõ jelenlétében avatta boldoggá
Newman bíborost, aki a XIX. századi
egyháztörténelem egyik legkiemelke-
dõbb alakja (1801–1890). Anglikán
teológusként, negyvennégy éves ko-
rában katolizált. A Szentatya az elõzõ
esti imavirrasztáson elmondott be-
szédét személyes vallomással kezdte.
John Henry Newman jelentõs befo-
lyást gyakorolt egész életére és gon-
dolatvilágára. A modern idõk egyik
legnagyobb angol személyiségeként
jellemezte, „akinek alakja ma is hihe-
tetlenül idõszerû, és érdemes arra,
hogy mindenki megismerje. Õ legyen
a segítõje a keresztények erõfeszítése-
inek, hogy mindenhol elterjesszék
Krisztus jó illatát.”
„Newman bíboros mottója: Cor ad

cor loquitur (Szív szól a szívhez)
megérteti velünk, hogy õ a keresztény
életet az életszentségre való meghí-
vásnak tekintette.” Így írt: „Én egy
láncnak vagyok a láncszeme. Embere-
ket összekötõ kapocs vagyok. Isten
nem véletlenül teremtett engem.” A
misszióval kapcsolatban sajátosan

felértékelõdnek ezek a szavak: lánc-
szem vagyok és embereket összekötõ
kapocs.
Majd a hit terjesztõihez, a hitokta-

tókhoz fordult: „Valóban, hitoktatók
nem tûzhetnek ki maguk elé jobb célt,
mint azt, amelyet John Henry New-
man fogalmazott meg híres beszédé-
ben, amelyben az értelmes, jól kép-
zett világiak szükségességét hangoz-
tatta. »Azt kívánom, hogy olyan vilá-
giak legyenek az Egyházban, akik nem
önteltek, beszédükben nem meggon-
dolatlanok, ...hanem olyan valakik,
akik ismerik vallásukat, belehatolnak
vallásukba, tudják, hogy hol állnak.«
Ma, amikor e szavak íróját oltárainkra
emeljük, imádkozom, hogy az õ köz-
benjárására és példájára, az õáltala
elénk tárt vízió nagyobb erõfeszítésre
buzdítson mindenkit, akik a tanítás és
hitoktatás feladatával meg vannak
bízva.”

II. János Pál pápa 2001-ben, New-
man bíboros születésének kétszáza-
dik évfordulóján mondta: „Newman
arra a mélységes és idõtálló meggyõ-
zõdésre tett szert, hogy »Isten engem
valami határozott szolgálatra rendelt.
Olyasmit bízott rám, amit nem bízott
másra. Küldetésem van«. Ezt a felis-
merést nemcsak hosszú élete, hanem
halála után kifejtett hatása is messze-
menõen igazolta.”
Egészen sajátos a Newman által

elénk állított apostoli hithirdetés és
küldetés: „...Amikor a Megváltó el-
ment, tanítványai arra vállalkoztak,
hogy útra kelnek és a föld minden or-
szágában hirdetik Õt, és megtérõket
gyûjtenek az Õ nevében. Hirdették
Krisztust, buzdították az embereket,
hogy higgyenek, reméljenek Benne és
szeressék ezt a Megváltót... Az
apostolok komolyan az emberek lel-

kére beszéltek, az emberek szívéhez
fordultak...”
„Nem kell a látható világról lemon-

danunk... az a feladatunk, hogy égi bi-
rodalommá változtassuk. Meg kell
éreztetnünk a mennyek országát a
földön... Ilyenek voltak az apostolok,
akik égitestek módjára vándoroltak
minden országon át a föld határáig,
telítve munkássággal és eltelve mégis
harmóniával. Mennyei volt a hivatá-
suk, de földi a munkájuk.” 
A missziós területekre mutatva így

ír: „Pillantsatok a nyomorúságra, a
szegénységre és elhagyatottságra,
lássátok meg az elnyomást és rab-
szolgaságot; menjetek oda, ahol szû-
kös az étel és egészségtelen a lakás.
Vegyétek fontolóra a gyötrelmeket és
szenvedést. Akarjátok tudni, miként
kell mindezeket értékelni? Függesszé-
tek szemeiteket a Keresztre! Ott a Ke-
reszten és Attól, aki azon függött, ka-
punk választ minden dologra. Õ a
központjuk és magyarázatuk.”
Végül idézzük újból II. János Pál pá-

pát: „...hálát adunk Istennek azért,
hogy õt nekünk ajándékozta, egyben
kérjük, hogy a mi földi zarándokla-
tunknak ez a megbízható és ékesszó-
ló kalauza a kegyelem trónusa elõtt is
legyen hatalmas közbenjárónk min-
den szükségünkben.”

Dombai Mária

Boldog John Henry Newman
bíboros és a misszió

Abudapesti Newman Központ-
ban – amely a római Newman

Barátai Nemzetközi Központ ki-
sebb „testvére” – Beatrix Van den
Borre nõvér gazdag Newman
könyvtárat alakított ki. Elérhetõsé-
gek: H-1125 Budapest, Városkúti
út 1/A. Tel.: 275-5827; e-mail:
newman.kozpont@daswerk-fso.org

A Pápai Missziós Mûvek köszönettel fogadja a legkisebb adományt is. Erste Bank 11600006-00000000-27778649
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Egy üzletember afrikai
iskolája

„Megint itt van!” Izgatottan rohan a
gyereksereg a terepjáró után. Integet-
nek, táncolnak, ujjonganak. Walter
Koch tudja, hogy a gyerekek a zsebé-
ben lapuló édességnek is örülnek,
nem csak személy szerint neki. Azért
jött, hogy hamarosan felépítsen egy
szakiskolát. 
Az elõzmény: van két ember. Az

egyik vállalkozó, aki Steiermarkban él,
és az elmúlt években felépített egy si-
keres vállalkozást. A másik pap és
egyetemi professzor, egy afrikai, aki
Bécsben teológiából doktorált, amel-
lett az alsó-ausztriai gerasdorfi plébá-
niát látta el. Aidan atya és Koch közös
barátokon keresztül ismerte meg egy-
mást. Kezdetben a  kultúra, a gazda-
ság, az etika és a környezetvédelem
iránti közös érdeklõdésük tartotta õket
össze. Baráti viszony alakult ki közöt-
tük. Ez vezette el végül is a vállalkozót
egészen Tanzániába, pontosabban
Kilemába, Aidan atya szülõfalujába.
Barátságukon alapszik a P. A. P. A.
Bridge nevû szervezet mûködése is
(Aidan atya – partnerség Afrikáért – a
híd). Koch alapította 2008 végén,

hogy keretet adjon Tanzánia lakói iránti
elkötelezettségének. „Isten gazdagon
megajándékozott” – mondja a negy-
venkét éves férfi. Ezért régóta gondol-
kozott azon, hogy jót tegyen azokkal,
akik kevésbé szerencsések nála.

Születésnapi pénz
Negyvenedik születésnapjára aján-

dékok helyett pénzt kért a már akkor
ötgyermekes családapa. Ezerötszáz
euró gyûlt össze. Ezt az összeget
Koch Aidan atyának adta, hogy falu-
jában építsen belõle az óvoda részére
új mellékhelyiségeket. Attól fogva az
osztrák vállalkozó – Aidan atya ja-
vaslatait figyelembe véve – mindig
újabb és újabb projekteket támoga-
tott. Végül 2009 tavaszán elhatároz-
ta, végre meglátogatja barátját. A
szegénység, az emberek sebezhetõ-
sége, az afrikai ország valósága mé-
lyen megrázta az üzletembert. Ez volt
az elsõ afrikai útja. Feleségével elha-
tározták, hogy magukhoz vesznek
egy hatodik gyereket. Az etiópiai Te-
réz anya-nõvérektõl adoptálták a kis
Emánuelt. Amikor Koch harmadszor
ment Afrikába, poggyászában már ki-
dolgozott terveket vitt egy szakiskola
megépítéséhez. Mivel õ Aidan atya
barátja, így a falu barátja is. A gyere-
kek és felnõttek magával ragadó nyi-
tottsága különösen nagy benyomást
tett Kochra: „Afrikában megtanul-
hattam, hogy mi európaiak talán gaz-
dagok vagyunk anyagilag, de lelkileg
sokszor koldusszegények. A család
értéke és az élet méltósága olyan dol-
gok, amelyeket Kilemában nagyra ér-
tékelnek, míg Európában egyre inkább
feledésbe merülnek. A jövõ számára
Afrika egyszerûen többet ígér, mint

Európa. Ami az életörömet és az em-
ber értékét illeti, Afrika magasabb
életszínvonalat nyújt.”

Egy szakmát 
megtanulni
Koch hosszú távon is szeretne segí-

teni. Ahhoz, hogy egyáltalán munkát
találjanak az emberek, elõször szak-
mát kell tanulniuk. Kilemában ez csak
kevesek számára lehetséges. Aidan
atyával közösen határozták el, hogy
létesítenek egy szakiskolát, amelyben
a lányok varró- és háztartási tanulmá-
nyokat folytathatnak, a fiúk pedig
mûszerésznek és asztalosnak tanul-
hatnak. A képzési programot kibõví-
tették számítógépes és szoftverisme-
retekkel is. Elkészültek az építési ter-
vek, majd megkapták a püspök és a
helyi kormányzat hozzájárulását is az
iskola felépítéséhez, amelyben felada-
tot kapott az a nõvér is, aki majd az
iskolát fogja vezetni. 
Aztán Koch egy ideig szüneteltette

az otthoni üzleti ügyeit, és eljött ebbe
a faluba, hogy szervezõi tehetségét és
gazdasági tudását Kilema lakóinak ren-
delkezésére bocsássa. Walter Koch
olyasvalamit ajándékoz a falu lakóinak,
amibõl az õ világukban sok, ám az övé-
ben mindig kevés van: idõt és szívet.

(Forrás: 
Allewelt, 2010. május-június)

Egy afrikai pap és egy
osztrák vállalkozó barát-
sága ajándékot hozott
egy kis tanzániai falu la-
kói számára. Kilema egy
szakiskolával gazdago-
dott, ami bizonyítéka an-
nak, hogy kézzelfogható-
vá válik a világegyház
szolidáris közössége.
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A szervezetet 1889-ben a francia
Jeanne Bigard alapította a missziós
országok szemináriumainak támoga-
tására. 1922-ben XI. Pius pápa emel-
te pápai státuszra. Elsõdleges célja,
hogy elõtérbe állítsa a misszió szük-
ségességét és apostoli jellegét vala-
mennyi részegyházban annak érdeké-
ben, hogy szerzeteseiket, és különö-
sen saját felszentelt papjaikat a helyi
szellemi és kulturális környezetben
képezhessék.
A missziós egyházmegyék csak ne-

hezen tudnák elõteremteni a képzés-
hez szükséges anyagiakat, így a Szent
Péter Apostol Mûve támogatói imád-
ságukkal és anyagi hozzájárulásukkal
alapvetõ segítséget nyújtanak. Jelen-
leg 1069 missziós egyházmegyét se-
gítenek, 31 ezer papnövendék és 10
ezer szerzetes képzéséhez járulnak
hozzá. Ennek ellenére is nagyon so-
kan vannak világszerte, akik azért
nem folytathatják papi vagy szerzete-
si képzésüket, mert az ehhez szüksé-
ges anyagi feltételek hiányoznak.
A szervezet jelenleg a világ százöt-

venhét országában tevékenykedik.
Minden évben annak az országnak a
papnevelõ intézeteire, illetve papnö-
vendékeire fordítja a figyelmet, ame-
lyet a PMM nemzeti igazgatóságai
Rómával közösen kiválasztanak. Eb-
ben az évben Kongóba, Zambiába és
Indonéziába juttatja el támogatását.
Kongóban missziós kápolnák, közös-
ségi házak és diákkollégiumok építé-
séhez, valamint egy szeminárium új-
jáépítéséhez járul hozzá az SZPA.
Zambiában és Indonéziában többek
között egy szeminárium felújításához

és felszereléséhez, kollégiumok, taná-
rok házának építéséhez, missziós plé-
bániák bõvítéséhez, tetõjavításhoz,
különbözõ továbbképzési programok
beindításához és iskolai osztályter-
mek felújításához.
A Szent Péter Apostol Mûve ösz-

töndíjjal is támogat papnövendékeket,
fõként afrikai és ázsiai országokban
(Indiában, Zimbabwében, Zambiában,

Nigériában, Malawiban és Sri Lankán).  
Itt Magyarországon még csak most

kezdjük újra a Szent Péter Apostol
Mûve szolgálatát hatvan év után.
Ezért anyagi támogatással még nem
tudunk hozzájárulni az egyetemes
egyház mûködéséhez. 
Az SZPA tagjainak támogatása azért

olyan fontos, mert ily módon válaszo-
lunk missziós hivatásunkra, amelyre
Jézus minden keresztényt meghív, s
mert így tudjuk segíteni az egyház
mûködését különösen azokon a terü-
leteken, ahol még új, fiatal katolikus

közösségek vannak, és amelyek na-
gyon szegények. 
A segítség nem pusztán gazdasági

jellegû, hanem az imában és a hit ál-
tal áthatott életben gyökerezik.

Misszió papokért, 
szerzetesekért
A Szent Péter Apostol
Mûve (SZPA) a Pápai
Missziós Mûvek négy
ágazatának egyike. Az
egyház egyik nagy kincse.
Több mint százhúsz éve
tevékenykedik az egyház
missziós területein a he-
lyi papképzésben, erõsít-
ve a hitet és segítõ kezet
nyújtva a szegények felé.

Cikkeinkrõl bõvebben olvashatnak a
w w w. p a p a i m i s s z i o . h u

weboldalunkon.

A Pápai Missziós Mûvek köszönettel fogadja a legkisebb adományt is. Erste Bank 11600006-00000000-27778649
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„A magyar egyház, a hívek, a misszi-
ós gyerekek és különösen a Szeged-
Csanádi Egyházmegye segítségével
egy régóta dédelgetett álom valósult
meg. Jó érzés tudni, hogy része va-
gyunk az egyetemes egyháznak, és jó
megtapasztalni, hogy szeretve va-
gyunk. Imádkozni fogunk a kollégiumi
gyerekekkel együtt a magyar katolikus
egyházért.” (Dewprasad Ganawa,
Jhabua Egyházmegye püspöke)
„Amikor hagyományosnak nevezett

keresztény országokból az ember
klasszikus missziós területre látogat,
akkor egybõl szembetûnik az evangé-
lium frissessége. Nagyon sokat tanul-
hatunk mi, úgynevezett »régi« keresz-
tény országok a missziós területeken
élõ keresztény közösségektõl. Lehet,
hogy mi, gazdagabb egyházak tudunk
adni valamennyi anyagi támogatást
az itt élõ egyház számára. Igazából
azonban az itteni egyház ajándékoz
meg minket nagyobb értékkel, a közös
találkozások által. S ez nagyon szépen
kifejezi az egyház egységét.” (Kiss-
Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyház-
megye püspöke)
Közép-India Jhabua egyházmegyéjé-

ben fekszik az a település, amelynek

nevét 2009 óta sok-sok missziós lelkü-
letû honfitársunk megismerte. Panch-
kuiról nemcsak azt tudtuk meg, hogy
a lakosság többsége hindu, és hogy
többféle törzsi vallás is megtalálható
köztük, hanem azt is, hogy a törzsi
származású indiaiak a lakosság leg-
szegényebbjei közé tartoznak, és
nagy részük írástudatlan. A katolikus
egyház missziós gondoskodása révén
sokan váltak keresztényekké, akiket
hitük miatt a hinduk gyakran üldöz-
nek. Az egyházmegye élén jelenleg az
elsõ törzsi származású püspök,
Dewprasad Ganawa áll. Indiában az
iskolák, kórházak és egyéb humanitá-
rius intézmények többségét a katoli-
kus egyház tartja fenn, annak ellené-
re, hogy a keresztények aránya az in-
diai lakosságon belül két százalék kö-
rül van. Panchkui faluban egy fiú- és
leánykollégium van, amelyben mint-
egy kétszáz, törzsi származású gyer-
mek él és tanul. 
2009 elején magyar papok egy cso-

portja – Sebastian atya, a Pápai Misz-
sziós Mûvek magyarországi igazgató-
jának vezetésével – Panchkuiba láto-
gatott. Akkoriban a kollégium épülete
csupán egyetlen külsõ falakkal körül-

vett, és tetõvel borított nagy terem-
bõl állt, amelyben semmilyen bútor
sem volt. A gyerekek ebben az egyet-
len légtérben éltek: a földön aludtak,
étkeztek, tanultak. Az épületen kívül
voltak a mosakodó vályúk és az ár-
nyékszékek. A látogatáson résztvevõ
papokban már ekkor megfogalmazó-
dott a kérdés, hogy vajon a magyar
egyház, a hívek bevonásával hogyan
tudna hozzájárulni a panchkui kollé-
giumban élõ gyerekek életkörülmé-
nyeinek javításához? 
2009 adventjén a Pápai Missziós

Mûvek felhívást tett közzé „Családi
Missziós Advent” címmel. Célja pe-
dig az volt, hogy imáinkkal és ado-
mányainkkal járuljunk hozzá az épü-
let lakhatóbbá tételéhez, legyenek
tanulószobák, mosdók, bútorok és a
legszükségesebb alapvetõ felszerelé-
sek. Emellett elengedhetetlennek
tûnt a bõvítés is, hiszen nagyon lé-

Küldetésben
Kollégiumszentelés Panchkuiban
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nyeges, hogy minél több kisgyerek
találjon kisiskolás éveinek idejére
megfelelõ lakhatási és tanulási lehe-
tõséget.
A felhívás kedvezõ visszhangra ta-

lált, magánszemélyek és közösségek,
egyháziak és világiak, felnõttek és
gyerekek csatlakoztak az akcióhoz,
amelyet az advent után következõ
idõszakra is kibõvítettünk. A panch-
kui kollégium felújítása, bõvítése a
Szent Gyermekség Mûve, azaz a
Missziós Gyermekek Társasága 2010-
es nagyprojektjévé vált. Jelmondatu-
kat életre váltva, „Kis imával és kis ál-
dozattal” a magyar gyermekek is segí-
tettek az indiai gyermekeknek.
A misszió hazai barátainak nagylel-

kû adományaiból a kollégium bõvíté-
séhez szükséges összeg nagy része
összegyûlt. Az építkezés május végén
kezdõdött. Ganawa püspök úr tette le

az új épületszárny alapkövét. Az épít-
kezés pedig jó ütemben folyt.
A panchkui kollégium új szárnyát

2011. február 5-én áldották meg. Az
ünnepi eseményre Jhabua egyház-
megye és a kollégium vezetése a ma-
gyar egyház képviseletében Kiss-
Rigó László, szeged–csanádi megyés
püspököt kérte fel, akit elkísért
Sebastian atya is. A kollégium kis la-
kóinak nevében hagyományos ara-
thival (azaz virágokkal és kókusszal
díszített tálon meggyújtott füstölõ-
vel és virágfüzérekkel) fogadták a
vendégeket, valamint magyar nyelvû
feliratokkal.
Az eseményre a terület országgyûlé-

si képviselõjétõl kezdve a falu lakóiig
nagyon sokan gyûltek össze. A kollé-
giumi gyerekek díszsorfalat álltak az
új épületig, virágszirmokat szórva,
énekkel, tánccal, hagyományos hang-
szereken játszott zenével vonultak fel.
A jelenlévõk közös imája után Ga-

nawa püspök megáldotta az új épüle-
tet. Kiss Rigó László püspök átvágta
a szalagot, helybeli szokás szerint
egy kókuszt megtört a küszöbön,
majd Ganawa püspök kíséretében be-
ment és felszentelte a termet. Az
épület falán emléktábla örökíti meg,
hogy a Szent Károly kollégiumot indi-
ai és magyar püspökök áldották meg,
valamint azt, hogy az épület a Sze-
ged–Csanádi Egyházmegye, a ma-

gyarországi hívek és missziós gyer-
mekek adományainak segítségével
épült fel.
Ezután kulturális programok követ-

keztek. Az ünnepi mûsorban táncok,
énekek követték egymást. Ünnepi be-
szédében a magyar püspök a követ-
kezõket mondta: „Nagyon meg va-
gyunk hatva és kitüntetve érezzük
magunkat ettõl a nagylelkû fogadta-
tástól. Én is köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik támogatták ennek
a kollégiumnak a megépítését, és kí-
vánom, hogy mindenki, aki itt tanul
vagy dolgozik ebben az új kollégium-
ban, a jövõt építse a saját életében,
jövõt a családjában, a közösségben.”
„Hálámat szeretném kifejezni a

missziós gyerekek önzetlen áldozatai-
ért, amelyeket az ottani gyerekek javá-
ra vállaltak. Továbbá a missziós gyere-
kekkel foglalkozó testvérekért, minden
paptestvérért és a többi világi testvér-
ért, akikkel Indiába utaztam, és akik
nagy lelkesedéssel segítettek e cél el-
érése érdekében. A Szeged-Csanádi
Egyházmegyéért, amely nagy támoga-
tást nyújtott ebben az ügyben, az
adakozó hívekért és minden jóakaratú
emberért, aki szívbõl imádkozott és
anyagilag is támogatta ezt az ügyet.
A Pápai Missziós Mûvek és az Anya-
szentegyház nevében szívbõl köszö-
nöm, s kívánom, hogy Isten, aki a rej-
tekben is lát, mindezeket százszoro-
san visszafizesse nektek.” (P. Benvin
Sebastian Madassery, a PMM magyar-
országi igazgatója)

M. Fidelis nõvér, a makói missziós
gyermekcsoport (amely fõként a kör-
nyékbeli kistelepüléseken élõ hátrá-
nyos helyzetû családok gyermekeibõl
áll) kísérõje: „...A legutóbbi missziós
foglalkozás alkalmával megmutattam
a gyerekeknek a panchkui kollégium
átadó ünnepségrõl készült képeket.
Az én csoportom tagjai is mind kollé-
gisták, így mélyebben érintette õket,
amit láttak...”
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„Nagy felelõsségünk és küldetésünk
az, hogy bátorítsuk gyermekeinket,
hogy a világ más fiataljainak felajánlják
segítségüket... buzdítva õket arra,
hogy felismerjék ezekben az emberek-
ben Jézus arcát” – hangsúlyozta a ta-
lálkozóra küldött üzenetében Juliusz
Janusz apostoli nuncius, akinek üd-
vözlõ sorait Kurian Matthew Vayalun-
kal tanácsos tolmácsolta. Benvin
Sebastian Madassery atya, a Pápai
Missziós Mûvek (PMM) magyarorszá-
gi igazgatójának meghívására az egy-
házi és a világi társadalom képviselõi
is részt vettek az eseményen, valamint
a PMM önkéntesei, támogatói és a
missziós gyermekcsoportok vezetõi. A
nuncius örömét és köszönetét fejezte
ki a PMM magyarországi mûködésével
kapcsolatban, külön is kiemelve a
Szent Gyermekség Mûvét, amely „a kis
misszionáriusokat gyûjti egybe, s
amely ma Magyarországon azon ke-
resztény gyermekek jelképévé vált, akik
az egyházat evangelizációs feladatá-
ban imádsággal, áldozatvállalással és
a szolidaritás gesztusaival segítik”.
A találkozón jelen volt Németh Zol-

tán országgyûlési képviselõ, valamint
Szabolcs Attila, a PMM székhelyének
otthont adó budapesti, XXII. kerületi
polgármester is, aki  kifejtette, hogy a
kerület egészséges mûködéséhez, a

lakosság jó közérzetének biztosításá-
hoz elengedhetetlen az egyházakkal
kialakított kiegyensúlyozott, harmo-
nikus kapcsolat. A keresztény egyhá-
zaknak a hitéletben és az oktatás-ne-
velésben kifejtett erõfeszítései pedig
alapvetõen fontosak a kerület jövõjét
illetõen. 
A Pápai Missziós Mûvek tevékenysé-

gérõl szóló beszámolójában Sebastian
atya elmondta: az elmúlt éveket az
1995-ben történt újrakezdés folytatá-
sának tekinthetjük. Magyarország
egyszerre missziós terület, és a világ-
misszióban részt vállaló ország. Ha-
zánkban a misszióval kapcsolatban
sok nehézséggel találkozhatunk, ame-
lyek leküzdése hosszú folyamat. Ezek
között kell egyértelmûen megvilágíta-
nunk és hitelesen megjelenítenünk a
katolikus egyház missziós szerepét,
amely küldetésénél fogva az evangéli-
umi örömhír közvetítését jelenti lelki
és gyakorlati eszközök segítségével.
Az újrakezdés folytatásaként, a misz-
szió iránti elkötelezõdés serkentése
érdekében a legcélravezetõbbnek az
tûnt, hogy a PMM négy ágazata közül
(Hitterjesztés Mûve, Szent Gyermek-
ség Mûve, Szent Péter Apostol Mûve
és a Missziós Unió) a legkisebbek, a
gyermekek felé forduljunk. A magyar-
országi gyermekmisszió – azaz a

Szent Gyermekség Mûve – újraindítá-
sa nagyban hozzájárul a többi három
ágazat iránti figyelem felélesztéséhez.
Hogyan hat a gyermekmisszió a

PMM többi ágazatára? – tette fel a
kérdést. Mindenekelõtt annak felisme-
résével, hogy „a gyermekekhez a fel-
nõtteken keresztül vezet az út” és
hogy „a gyermekek a családjuk és köz-
vetlen környezetük legjobb misszio-
náriusai”.
Egy-egy missziós gyermekcsoport

beiktatása, a figyelem ráirányítása a
missziós gyermekcsoportokra, integ-
rálódásuk a helyi iskolai vagy plébáni-
ai közösségekbe, a nyilvánosság elõt-
ti közös megjelenésük, amikor a misz-
sziós gyermekek mintegy „kilépnek”
közvetlen környezetükbõl a nagyvi-
lágba – nemcsak közvetlenül a gyer-
mekek missziós nevelését szolgálják,

Az újrakezdés folytatása
A Pápai Missziós Mûvek éves találkozója

Az Isteni Ige Társasága, a verbita rend 
Szent Arnold Lelkigyakorlatos Háza adott otthont 
január 22-én annak a találkozónak, 
amely a Pápai Missziós Mûvek elmúlt években végzett
tevékenységét mutatta be.
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de jelentõsen hatnak a közvetlen és
távolabbi nyilvánosságra –, ezzel is
erõsítve a PMM másik ágazatának, a
Hitterjesztés Mûvének törekvéseit.
A gyermekek missziós nevelése azt a

reményt is magában hordozza, hogy
néhányukban egy idõ után felébred-
het a papi, szerzetesi vagy akár a
misszionáriusi hivatás iránti vágy. En-
nek figyelése, gondozása, és a Szent
Péter Apostol Mûve (azaz a papneve-
lés támogatása) irányába való terelge-
tése a missziós gyermekcsoportok ve-
zetõinek finom érzékenységét és elkö-
telezettségét igényli.
A megerõsödött kapcsolat a Pápai

Missziós Mûvek, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia tagjai és a misz-
sziós gyermekcsoportokat befogadó
helyi egyházközösségek papjai között
pedig a legjobb példája a Missziós
Unió célkitûzéseinek – azaz a papság
missziós lelkületének megerõsítését
szolgáló célok megvalósításának.
A Szent Gyermekség Mûve Magyar-

országon pünkösdkor ünnepli szüle-
tésnapját. 2009 pünkösdjén, Rómá-
ban öt csoporttal, harmincnégy gyer-
mekkel alakult meg. Ekkor XVI. Bene-
dek pápa külön is köszöntötte a ma-
gyar gyermekeket. Biztosította õket:
„Imádkozom a magyar misszióért”.
2010 pünkösdjén a máriaremetei Ka-
rizmák Ünnepén Erdõ Péter bíboros
beszédében nagy reményeket fûzött a
missziós gyermekek mûködéséhez.

2010 vége óta már az ország tizenhét
településén, mintegy négyszázötven
kis misszionárius tevékenykedik a
nagyvilágban élõ, náluk szerencsétle-
nebb körülmények között élõ gyer-
mektársaikért.
A magyar fõpásztor, Erdõ Péter azt

mondta: „Hazánk, mint európai or-
szág ugyan szoros jogi értelemben
véve nem missziós terület, de hason-
ló gondokkal küzd, mint a többi, ha-
gyományosan keresztény gyökerû tár-
sadalmak; és ebben az értelemben na-
gyon is rászorul a modernkori evange-
lizációra. Magyarországon több gene-
ráció nõtt fel, amelyek önhibájukon
kívül nem találkoztak Krisztus öröm-
hírével. Sajnos az elmúlt évtizedekben
Magyarországon is egyre nagyobb te-
ret nyert az elvilágiasodott kultúra,
válságba kerültek a közösségek, a csa-
ládok, csökkent a papi hivatások szá-
ma, elöregedett a papság. Ebben az
értelemben hazánk is missziós terü-
letté vált, ezért évek óta nagy erõfe-
szítéseket teszünk a hívek lelki gon-
dozásának megtartásáért, megerõsí-
téséért.”
A bíboros a plébániai missziók ha-

gyományát említette, majd utalt arra,
hogy, a magyar egyház nagy szeretet-
tel fogadja a külföldrõl érkezõ Fidei
Donum papokat az egyre súlyosabb
paphiány enyhítésére. „A missziós
szolgálatban meg kell feledkeznünk az
önsajnálatról, és a szeretet fényében

kell mások felé fordulnunk. Több jel
mutat arra, hogy a magyar hívek nyi-
tottak az Egyház karitatív szolgálatai
iránt, amelyeket a nagyvilágban végez.
A magyar hívek segítõkészsége az el-
múlt években többször is erõteljesen
megnyilvánult.” Meisner bíborost, köl-
ni érseket idézte a katolikus misszió
kapcsán: „Megfelelõ arányosságra van
szükség a lelki és az anyagi támogatá-
sok között.” Beszéde végén Erdõ Péter
elismerését fejezte ki a Pápai Missziós

Mûvek hazai mûködésével – különö-
sen a Szent Gyermekség Mûvének a
gyermekmisszió terén kifejtett erõfe-
szítéseivel – kapcsolatban.
A találkozót befejezõ hálaima elõtt P.

Juhos Ferenc verbita tartományfõnök
záró beszédében felhívta a jelenlévõk
figyelmét: ahhoz, hogy a misszionári-
usok hatékonyan tudják megjeleníteni
Krisztus egyházát a világban, hitele-
sen kell felmutatniuk, hogy Hozzá
tartoznak. Ez pedig úgy lehetséges,
ahogyan az apostol ajánlotta: „Arról
ismerjenek meg benneteket, hogy
szeretitek egymást” (Jn 13,35).
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Régi, gyerekkori vágyam volt, hogy
egyszer misszióba mehessek. Peruról
álmodoztam, nem tudom megmon-
dani, pontosan miért. Egyszer hallot-
tam, hogy ott élnek a legszegényeb-
bek, talán ez hatott rám. Valami
olyasmi élt bennem, hogy eddigi éle-
tem során mindenem megvolt, min-
dent megkaptam, többet is, mint ami-
re szükségem volt, és ezt szeretném
megosztani másokkal is.
Peru helyett Gambiába mehettem

egy évre. Nagyon készültem rá, és azt
hiszem életem legmeghatározóbb éve
lett. Rengeteget tanultam ez alatt az

idõ alatt. Megtanultam értékelni a
legalapvetõbb dolgokat, mint például
a vizet. Ott, ahol nincs valami, vagy
meg kell küzdeni azért, hogy legyen,
felértékelõdik minden. A hála lelkülete
erõsödött bennem az eddigi élete-
mért. A gambiai emberek megmutat-

ták, hogy a boldogság nem a fizikai
gazdagsághoz van kötve. Nehéz kö-
rülmények között is lehet boldog az
ember, nem azon múlik. Tõlük tanul-
tam azt is, hogy mit jelent igazán
megosztani egymással azt, amink
van. Náluk nincs olyan, hogy ez az
enyém, az a tied, ha nekem van vala-
mim, akkor az a tied is! A gyerekek ott
is nagyon szeretik a cukorkát. Soha-
sem lehet elég belõle, de sebaj. Ha
például három gyerek várt cukorkára,
és nálam csak két szem volt, nyugod-
tan odaadhattam nekik, félbeharapva,
igazságosan elosztották.

Úgy utaztam ki, hogy segíteni sze-
retnék nekik. De hamar rájöttem,
hogy amit én kapok, az sokkal több,
mint amit én adni tudok. Nekik az
volt a legfontosabb, hogy ott voltam
velük. Hálás vagyok azokért a tapasz-
talatokért, amiket átélhettem köztük.

Idehaza azt szeretném továbbadni,
hogy Afrika és a harmadik világ cso-
dálatos! Nem szabad megfeledkez-
nünk róluk, azon kellene dolgoznunk,
hogy olyan segítséget közvetítsünk
számukra, amitõl õk azok maradhat-
nak, akik!

M. Fidelis SSND

Szeretettel ajánljuk kedves olvasóink fi-
gyelmébe M. Fidelis nõvér, a makói misszi-
ós gyermekcsoport kísérõjének könyvét.
A Miasszonyunkról Nevezett Szegény

Iskolanõvérek (hamarosan új nevén Bol-
dogasszony Iskolanõvérek) közösségéhez
tartozó M. Fidelis nõvér a tanítói, óvónõi
és hittanári diploma magyarországi meg-
szerzése után, szinte napra pontosan
egy évet töltött a nyugat-afrikai ország-
ban. Soma település körzetében – elsõ
ottani magyar misszionáriusként – részt
vett a helyi óvoda és iskola mûködtetésé-
ben. A tanítás mellett játszóteret épített,

Gambiában 
magyarként

Könyvajánló

Gyökerekig ha
– egy év Gam
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Afrika legkisebb országát há-
rom oldalról Szenegál ha-
tárolja, nyugaton pedig az
Atlanti-óceán. Gambia te-

rülete több mint tízezer négyzetkilo-
méter, amelyen másfél millióan élnek.
1965-ben nyerte el függetlenségét,
addig angol gyarmat volt. Meghatáro-

zó törzseik: mandinka, fula, volof,
jola, serer. Minden törzsnek saját
nyelve van, de az ország hivatalos
nyelve az angol. A népesség körülbe-
lül kilencven százaléka iszlám vallású,
néhány százaléka keresztény és egyéb
vallású. A gambiai emberek a külön-
bözõségek ellenére is békében élnek
egymás mellett. Itt a misszió termé-
szetesen nem arról szól, hogy egyik
vallásról a másikra térítsünk át vala-
kit, hanem hogy a szórványban élõ
keresztényeket összegyûjtve közös-
séggé alakítsuk.
Két évszak váltakozik az évben: a rö-

videbb esõs – júniustól tart november
elejéig, és a hosszabb száraz – no-
vembertõl júniusig. Az esõs évszak-
ban rengeteg esõ esik. Gyönyörû szép
zöld ilyenkor a természet, minden
burjánzik, él. Ez a mezõgazdaság, a
rizstermesztés fõ idõszaka is. A földe-
ket kemény munkával készítik elõ, fõ-
ként a nõk. Gátakat is építenek. Min-
dent kézi eszközökkel, semmiféle gé-
pesítés nincs. Rengeteget és nagyon
keményen dolgoznak. A rizs a legtöbb
ember fõ tápláléka. A száraz évszak-
ban minden kiég, szinte sivataggá vá-
lik az egész természet. Ilyenkor a há-
ziállatokat sem kötik meg, szabadon
járnak, s próbálnak élelmet, vizet ta-
lálni. Ez a kertészet idõszaka. Nagy
dolognak számít, ha egy családnak
van egy körbekerített földdarabja. Ál-
talában ez cölöpkerítést jelent. Igen
ám, de ezen a vidéken termeszek él-
nek, amik mindent megemésztenek,
ami az útjukba kerül, kivéve a betont
és a vasat. Az öntözéshez szükséges
vizet is sokszor nagyon messzirõl kell
hozniuk. Hogy mit termesztenek? Pa-
radicsomot, kaszava gyökeret, édes-
krumplit, sütõtököt, káposztát, répát,

okrát, salátát, spenótfélét... Ami a
kertben terem, azt a piacra viszik és
eladják. 
A másik megélhetési lehetõség még

a kertészeten kívül a halászat, mivel a
Gambia folyó nagyon gazdag halban.
A piacokon mindig nagy a zsúfoltság,
hiszen az emberek egyik napról a má-
sikra élnek. Amit aznap eladnak a pia-
con, abból veszik meg a családnak az
ebédhez valót. Másrészt, mivel nincs
áram, nincs hûtõ, nem is tudnának
több napra ételt raktározni a negyven
fokos forróságban. Néhány adat, hogy
könnyebb legyen viszonyítani: egy át-
lag fizetés körülbelül ötezer forintnyi.
A legolcsóbb zsák rizs, ami egy csa-
ládnak egy hónapra nem elég, az kö-
rülbelül 3500 forint. 
Gambiában még nincs tankötelezett-

ség. A gyerekek boldogok, ha járhatnak
iskolába, ha a család körülményei ezt
megengedik. A missziók által vezetett
iskolák általában magasabb színvona-
lúak, mint az államiak. A gyerekek fel-
szerelése többnyire mindössze egyet-
len füzet és grafitceruza. A tanárhiány
és fõként a tanárok képzésének ala-
csony foka még elég nagy probléma a
vidéken. A gyerekek szülei nagyrészt
még írástudatlanok. A legtöbb gyerek,
fõleg a lányok, már egészen kicsi ko-
ruktól dolgoznak otthon. Õk hordják a
vizet, õk vigyáznak kisebb testvéreikre,
takarítanak, sokszor fõznek, és mos-
nak, míg a felnõttek a földeken dolgoz-
nak. Ebben a kicsiny országban is
ugyanúgy, mint a harmadik világ többi
részén, az emberek nagyon egyszerûen
élnek. Gambiát sokan „Smiling Coast-
nak” (Mosolygó partvidéknek) hívják, s
valóban az. Az emberek mindenfelé
kedvesek és mosolygósak.

M. Fidelis SSND

varrt, fõzött, szabadidõs programokat
vezetett. Küldetése eredményes teljesíté-
sében alapos felkészültsége, a kontinens
iránti nyitottsága, akaratereje, és hitbeli
elkötelezettsége kiemelkedõ fontosságú
volt. Hazatérte után, 2008-ban tett
örökfogadalmat. Fidelis nõvér könyve szí-
nes, érdekes olvasmány, ugyanakkor hite-
les kordokumentum, áldozatos munkájá-
nak, hétköznapjainak, benyomásainak
irodalmi igényû összegzése. Kapható a
nagyobb budapesti könyvesboltokban
vagy megrendelhetõ a kiadónál (www.
publikon.hu).

Szorgalmas nép 
– szép országban

ató vallomás 
biában



Gyermekeknek NÉPEK MISSZIÓJA • 2011. május22

Pápai Missziós Mûvek • 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. • Telefon: (+36-1) 226-4610 • e-mail: pmmmisszio@gmail.com



GyermekeknekNÉPEK MISSZIÓJA • 2011. május 23

A Pápai Missziós Mûvek köszönettel fogadja a legkisebb adományt is. Erste Bank 11600006-00000000-27778649



Sikereidben adj hálát,
mert Isten bízik benned!

Kudarcaid idején adj hálát, 
és bízz Istenben!

Sikereidben adj hálát,
mert Isten bízik benned!

Kudarcaid idején adj hálát, 
és bízz Istenben!


