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Hálával és szeretettel

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

A gyermekmisszió szárnyai

A gyermekek misszióra nevelése
5 év, 5 ajándék

Vállvetve egy jobb világ felé
A PMM a papnövendékek képzéséért



♦ Afrika/Líbia
Líbia fővárosában, Tripoliban „a kö-

zösségek létszáma csökken, de még 
mindig vannak kis csoportok, akik ma-
radnak, mintegy 300-400 személy, főleg 
filippínók és afrikaiak, akik segédmun-
kásként dolgoznak itt. Ezért mi is meg-
próbálunk itt maradni és az embereket 
szolgálni” – mondja  Giovanni Innocenzo 
Martinelli püspök, Tripoli apostoli vikári-
usa, ferences szerzetes, majd hozzáfű-
zi: „Líbia segít nekünk az anyagi javak-
tól való távolságtartás, nélkülözés és  
a tökéletes öröm megélésében – hogy  
a ferencesek szavaival írjam le helyze-
tünket.” (Agenzia Fides)

♦ Ázsia/Irak 
 Az ausztrál püspökök mély aggodal-

mukat fejezik ki az Irak északi részén 
kialakult válság miatt és elítélik a val-
lást ürügyül használó terrorizmust. Ke-
resztények tízezreinek kell elmenekül-
niük Moszulból, Qaraqoshból és más 
észak-iraki városokból, mert az Iszlám 
Állam milicistái az iszlám vallásra való 
áttérésre akarják őket kényszeríteni. 
„Látva e szörnyűségeket – nyilatkoz-
zák a püspökök – szívből együtt érzünk  
a meggyőződésük miatt üldözöttekkel 
és szenvedőkkel.” A püspökök köszö-
netet mondanak az ausztrál kormány-
nak, hogy humanitárius segélyt ajánlott 

fel Iraknak, és kérik a katolikus híveket, 
hogy külön imádságban kérjék Istent, 
hogy védje a kitelepítetteket és a szen-
vedőket Irakban.  (Agenzia Fides)

♦ Dél-Amerika/Brazília 
A brazíliai Sao Pauloban augusztus-

ban ülésezett az „Ökumenizmus és 
misszió” témájú konferencia, melyet  
a Keresztény Egyházak Brazíliai Tanácsa 
a paranai Pápai Katolikus Egyetemmel 
és a Brazil Püspöki Konferencia öku-
menizmusért, laikusokért és misszióért 
felelős bizottságával együtt rendezett.  

A „Keresztény tanúságtétel egy plura-
lista világban” című dokumentumot ala-
pul véve a résztvevők visszatekintenek  
a brazíliai ökumenikus mozgalom tör-
ténetére és a II. Vatikáni Zsinat ered-
ményeire, ugyanakkor a párbeszéd te-
ológiai szempontjai alapján elemzik is  
a kihívásokat, melyekkel a tanúság-
tevőknek és a keresztény missziónak 
szembe kell néznie. Az esemény fon-
tosságát a brazil PMM is hangsúlyozza. 
(news.va)

♦ Európa/Portugália
Fatima – A 2014-es Nemzetközi Misz-

sziós és Ifjúsági Pasztorációs Napok Har-
madik Találkozójának témája: „A család, 
egy projekt…”. „Ezek a napok a család-
ról szóltak. Miként lehet segíteni a csa-
ládokat abban a vágyukban, hogy olyan 
közösség legyenek, amelyben fontos 
szerepet kap a hit, a részvét, a tisztelet, 
az egymásra figyelés és a szolidaritás” 
– magyarázza P. António Lopes, a por-
tugáliai Pápai Missziós Művek vezető-
je. Hangsúlyozza: „ Féltőn kell inteni az 
embereket mindattól, ami tönkreteszi 
a családokat, mint pl. az erőszak, a fél-
tékenység, az irigység és a hazugság.” 
Ezért Lopes atya szükségesnek 
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„A hála képes átváltoztatni az egy-
szerű napokat köszönettel teli napokká,  
a monoton munkát örömtelivé, és képes  
a hétköznapi lehetőségeket áldássá vál-
toztatni”- mondta William Arthur Ward. 
Öt éve már, hogy újraindítottuk a Szent 
Gyermekség Művét, vagyis a gyermek-
missziót Magyarországon. Ma hálát adok 
Istennek a sok áldásáért, melyet ezekben 
az években ránk árasztott.  

Hálával tartozom minden jóakaratú em-
bernek, akik szeretettel támogatták az 
Anyaszentegyház misszióját a Pápai Misz-
sziós Műveken keresztül. 

Hálával tartozom püspökeinknek, akik 
buzdításukkal és bátorításukkal segítet-
tek és szívükön viselték a missziós ügyet, 

valamint azoknak, akik önkéntesen adták 
tudásukat, idejüket és energiájukat, ötle-
teiket és tehetségüket a gyermekmisszió 
megszilárdításához. 

Hálával tartozom a munkatársaimnak, 
akik az irodánkban dolgoztak és dolgoz-
nak most is. Segítségük nélkül nem ér-
kezett volna a gyermekmisszió oda, ahol 
most van. 

2014. október 18-án együtt ünnepeljük 
az 5. évfordulót a Szent István baziliká-
ban. Sok szeretettel és tisztelettel várjuk 
minden kedves testvérünket, hogy együtt 
ünnepelve adjunk hálát Istennek és új erő-
vel töltekezzünk; hogy a sok türelmet kívá-
nó munkában itt a földön rendíthetetlen 
hittel és örömmel tudjunk előre haladni.  

Az Evangélium öröme éljen elevenen 
minden ember szívében!

P. Benvin Sebastian Madassery svd
a Pápai Missziós Művek

magyarországi igazgatója

tartja, hogy „a valóságra figyeljünk”, 
mert egyik oldalon van a család, amely 
az „értékek őrzője”, a másikon pedig 
ott van az aktuális kultúra, amely „az 
egyént dicsőíti és individualizmushoz 
vezet”. (fides.org)

♦ Ázsia/Nepál  
Katmandu – Az ország hindu lakossá-

ga augusztus 25-én az apákat ünnepli: 
ajándékokat vesznek nekik, együtt töltik 
a napot, az idősebbek kimennek szüle-
ik sírjához. A keresztények is hasonlóan 
ünnepelnek. A katolikus közösség el-
határozta, hogy ezt a napot „a hitbéli 
apáknak” és a Szentatyának szenteli. 
Keresztapjukat és bérmaapjukat keresik 
fel a reggeli szentmise után, melyet Fe-
renc pápa szándékára ajánlanak fel. Egy 

38 éves nő meséli: „Ma korán keltem fel, 
hogy eljöjjek a szentmisére Katmandu-
ba. Vettem egy kis ajándékot és a pápa 
arcképét, aki mindnyájunk apja a hitben, 
és most elmegyek keresztapámhoz,  
aki segített a hit útján járnom és mellet- 
tem volt, amikor megkeresztelkedtem.” 
(fides.org.)

♦ Ázsia/India
Bhubaneshwar – A megfeszített Krisz-

tusban való hit „mélyen gyökeret vert 
Orissában. A mi népünk hűségben és 
szeretetben él, és a fájdalom ellenére 
a szerzetesi életre szóló hívások száma 
megnőtt. Hat év telt el a pogrom borzal-
mai óta, de mindannyiunk szívében él az 
áldozatok tanúságtétele: a keresztények 
vére magvetés volt” – mondta Cuttack-

Bhubaneshwar érseke, John Barwa svd 
a 2008-as orissai mészárlás emlékére ren-
dezett megemlékezés napja alkalmából. 

Gracias bíboros, Mumbai érseke sze-
rint az indiai katolikus egyház „felajánl-
ja sebeit az iraki keresztények szen-
vedéséért. A tragédia évfordulóján 
imádkozunk az egész világon szenvedő 
testvéreinkért. Arra kérem híveinket, 
hogy imádkozzanak a békéért, és hogy 
véget érjen ez az értelmetlen erőszak. 
Éppenséggel Irakra gondolok, ahol ke-
resztények és más kisebbségek ezrei  
a vallási szélsőségesek célpontjai.  
A Kandhamal-i keresztények szenvedé-
se hozzon békét iraki testvéreinknek.” 
(fides.org.)
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Hálával és szeretettel

Várjuk olvasóink véleményét!
a Népek Missziója magazin cikkeiről, 

valamint a misszióval kapcsolatos 
kérdéseiket is. Üzenetet honlapun-

kon keresztül is lehet küldeni: 
www.papaimisszio.hu 

• e–mail: pmmmisszio@gmail.com 
• Pápai Missziós Művek  

1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.  
• Tel.: (06-1) 226-4610

►
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A pápa azzal a megállapítással kezdi az üzenetet, hogy „nap-
jainkban még nagyon sok ember nem ismeri Jézus Krisztust. 
Ezért is marad sürgető feladat a misszió ad gentes, a népek felé 
irányuló küldetés, amelyre az egyház minden tagja meghívást 
kapott. A missziós világnap egy különleges alkalom, melynek 
során a különféle földrészek hívői imádsággal és a szeretet 
konkrét cselekedeteivel kötelezik el magukat a missziós terü-
leteken az ottani fiatal egyházak támogatására”. „Hálaadó és 
örömteli ünneplés ez” – hangsúlyozta Ferenc pápa és a misz-
sziós hála és öröm gondolatához „egy bibliai képet kapcsolt”.

Lukács evangélista beszámolójára utalt (Lk 10,21-23), mely 
elmondja a hetvenkét tanítvány kettesével kivonuló és nagy 
sikert hozó missziós küldetésének jézusi fogadtatását. „A ta-
nítványok nagy örömmel térnek vissza a misszióból, de Mes-
terük arra inti őket, hogy ne a démonok bukásának örüljenek, 
hanem annak, hogy nevük föl van írva a mennyben, mert az 
Atya szereti őket. Tapasztalatot szerezhettek ugyanis az Is-
ten szeretetéről, melyet meg is oszthattak egymással. Lukács 
szentháromságos összefüggésbe vonja Jézus kitörő háláját, 
amikor fölujjong a Szentlélekben és hálát ad az Atyjának azért, 
mert elrejtette Országának titkait azok elől, akik túlságosan el 
vannak telve magukkal és nem hagynak helyet magukban az 
Isten számára” – írja a pápa a missziós világnapi üzenetében.

„Jézus benső örvendezése az Atya jóakaratában gyökerezik, 
ahol a jóakarat az Atya részéről az összes ember iránti megvál-
tó tervét jelenti. Ebben az összefüggésben Jézus örömét az 
okozza, hogy Atyja döntést hozott az embereket ugyanazzal 
a szeretettel szeretni, mint amivel ő egyetlen Fiát elhalmoz-
za. Jézus öröme hasonló Mária öröméhez a Magnificat-jában: 
„Magasztalja lelkem az Urat és szívem ujjong üdvözítő Iste-
nemben”. Szűz Mária is azért örül, mert az Örömhír üdvösség-
re vezet. Mindkét esetben – Máriánál és a Fiánál is – örömről 
van szó a megváltás megvalósuló műve miatt, mert az a szere-
tet, mellyel az Atya a Fiú felé fordul, a Szentlélek által elér ben-
nünket, az egész emberiséget és bevisz bennünket a Szenthá-
romság titkába”.

Ferenc pápa így folytatja missziós világnapi üzenetét: „Az 
Atya az öröm forrása. A Fiú ennek a megnyilvánulása, a Szent-
lélek pedig az éltetője. Jézus a mátéi szöveg szerint az Atya 
dicsérete után felénk fordul: „Jöjjetek hozzám ti mindnyájan, 
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, én felüdítelek 
benneteket. Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok 
tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, bennem nyu-
galmat talál lelketek. Az én igám édes és az én terhem köny-
nyű” (Mt 11,28-30). A pápa itt idéz az „Evangelii gaudium” 
kezdetű apostoli buzdításából: „Az evangélium öröme betölti  
a szívünket és az egész életét azoknak, akik találkoznak Jézus 
Krisztussal”.

Ferenc pápa végül utal a jelenlegi világ nagy veszélyére, 
mely a fogyasztás sokféle és elnyomó kínálata révén „egy in-
dividualista szomorúságot okoz”, ami a kényelmes és fösvény 

szívből ered. Éppen ezért az emberiségnek nagy szüksége van 
arra, hogy a Krisztus által hozott üdvösségből merítsen. Fe-
renc pápa a missziós világnapi üzenet végén azt ajánlja „a he-
lyi egyházaknak, ne engedjék ellopni maguktól az evangélium 
örömét. Sőt, merüljetek bele az evangélium örömébe, idéz-
zétek fel az első szeretetet, amellyel az Úr megmelegítette  
a szíveteket és tartsatok ki ebben az örömben”. 

Forrás: 
Vatikáni Rádió honlapja

Ferenc pápa üzenete  
a missziós világnapra
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Ferenc pápa missziós világnapi üzenetének össze-
foglalását az alábbiakban olvashatjuk.
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Alberto Bottari 
de Castello 
érsek, apostoli 
nuncius

XVI. Benedek 
pápa egyik álta-
lános kihallgatá-
son azt mondta: 
„Látom, hogy az 
egyház él.” Ne-

kem is ez volt a tapasztalatom minden-
hol, ahol csak megfordultam. Látható, 
hogy ahova csak elért Krisztus üzene-
te, vannak csodálatos emberek, fiatal 
hivatások. Afrika őserdeiben is érzik  
a vágyat, hogy szolgálják Krisztust, 
még életük árán is. Ez tehát mindig ösz-
tönöz arra, hogy szolgálatára legyek az 
egyháznak és életképességéről tanús-
kodjam.

A Pápai Missziós Művek ösztönzést 
ad arra, hogy az egyház missziós lel-
külete élő maradjon. Az egész világ 
keresztényei érezzék, hogy létezik az 
egység, az egyház egyetemessége. Te-
hát a Pápai Missziós Művek a nevelés, 
a tudás, az imádság eszköze. (2013/1 
szám) 

Erdő Péter 
bíboros prímás

„Külön szere-
tettel köszöntöm 
a most először, 
zöld sapkában 
megjelenő fiata-
lokat és gyerme-
keket, akik a 
missziókért imád-

koznak. Azt hiszem, hogy olyan új kö-
zösséget jelentenek az egyházmegye 
életében, amelyhez nagy reményeket 
fűzhetünk. (elhangzott 2010. pünkösd-
jén a Karizmák Ünnepén)

Márfi Gyula veszprémi érsek
Mindennek alapja az, amit az Úr Jé-

zus mondott: „Menjetek el az egész 

világra, és hirdes-
sétek az Evangé-
liumot minden 
teremtménynek” 
(Mk 16,15). Az 
Egyház alapvető 
feladata, hogy 
mindazokat, akik 
már elfogadták 
Jézus tanítását,  

a hitükben megerősítse; azokhoz pe-
dig, akik még nem hisznek, megpróbál-
ja közelebb vinni Jézust és tanítását. 

Azt gondolom, hogy a missziós lel-
kületre nevelés érdekében stúdiumot 
kellene bevezetni a szemináriumokban 
a kispapok képzésében - a miénkből 
ez teljesen hiányzott. Nekünk missziós 
küldetésünk van a plébániák területén 
élő minden emberhez, nemcsak a hí-
vőkhöz. (2012/1 szám)

Beer Miklós  
váci megyés- 
püspök

Az egyház misz-
sziós küldetését 
abban látom, 
hogy együtt kell 
élni híveinkkel 
– fiatalokkal, fel-
nőttekkel – és 

osztozni kell gondjaikban, fájdalmaik-
ban, bánatukban és örömükben. Úgy, 
ahogy az Úr Jézus eljött közénk, és kö-
zöttünk élt. Ez az egyház missziós kül-
detése. Ott lenni sóként, kovászként. 

Sokszor beszélek arról fiatal papjaink-
nak, hogy mára mi is missziós területté 
váltunk. Elmúlt az előző időszak, már 
senki sem tiltja, hogy terjesszük a hitet. 
Ma már nem elég a plébánián belül élni, 
ki kell lépni, a hívek után kell menni.  
A szentségek kiszolgáltatásán kívül az 
embereknek másra is szükségük van. 
Honnan kapnának az emberek indítta-
tást, ha még senki nem beszélt nekik 
Istenről?

A Szent Gyermekség Műve csoportjai a 
plébánia köré gyűlve mutatják, hogy „jó 
nekünk itt lennünk”. II. János Pál pápa is 
kiemelte, hogy nincs az egyháznak jövő-
je a gyermekek nélkül. (2012/2 szám)

Veres András 
szombathelyi 
megyéspüspök

Argentinában 
tett látogatásom-
kor világossá vált 
számomra, hogy 
nem csak távoli 
területeken kell 
misszionálni, ha-

nem rá kell döbbenünk, hogy Európá-
ban sem állunk olyan jól, itt is újra kell 
evangelizálni… Embertől emberig kell 
eljutni. Nagyon nagy szükség van arra, 
hogy a lelkipásztor látogassa a családo-
kat, szóba álljon a mezőn dolgozó mun-
kással, s bárkivel, akivel találkozik… 
(2011/2 szám)

Katona István 
ny. egri segéd- 
püspök

Tíz évvel ezelőtt 
mutattam be az 
a r a n y m i s é m e t . 
Ilyenkor elhal-
mozzák a papokat 
ajándékokkal. Azt 
kértem, hogy ne-

kem ne adjanak semmiféle ajándékot. 
Amit arra szántak, azt pénzben adják 
át. Elküldöm Afrikába, éspedig Szudán-
ba, a Pápai Missziós Műveken keresztül. 
Hallottam és olvastam arról, milyen sok 
gyermeket rabolnak el, fiúkat és lányo-
kat, akiket katonának képeznek ki és 
gyilkolásra tanítják meg őket. Megtud-
tam, hogy ki lehet váltani gyermekeket 
ebből a rettenetes állapotból, kegyetlen 
rabszolgasorsból. 

Már gyermekkoromban sokat hallot-
tam a missziókról. A missziós gyűjtés 
rendszeres volt az Egyházban, missziós 
vasárnap alkalmával. Ismertem egy je-
zsuita atyát, aki a kínai misszióba ment. 
Megcsodáltuk és sokat imádkoztunk 
érte. Verbita atyákkal többször is talál-
koztam, akik beszéltek missziós életük-
ről, tapasztalataikról, élményeikről…. 

A magyar misszionáriusok gyönyörű 
munkát végeztek Amerikában, Afriká-
ban, Ázsiában. Gyémántmisém alkal-
mával ismét azt kértem, hogy ajándék 
helyett segítsék az afrikai éhező gyer-
mekeket. (2013/2 szám)
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Megnyilatkozások  
a misszióról
A Népek Missziója magazin számaiban rendszeresen közlünk interjú-
kat hazai egyházi vezető személyekkel. Most a korábban megjelent 
beszélgetésekből csokorba kötöttünk néhány fontos gondolatot arról, 
hogy hogyan látják a misszió és a hazai evangelizáció helyzetét.
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Öröm volt már a repülőtéren találkoz-
ni a tavaly szerzett barátainkkal. Első 
utunk a plébániai udvarba vezetett, ahol 
a helyi SZGYM kórus énekkel fogadott 
bennünket. Együtt játszottunk, hogy 
még jobban megismerjük egymást, 
eközben tradicionális máltai hűsítőket, 
sajtokat és szendvicseket kínálgattak, 
majd hazamentünk a vendéglátó csalá-
dokhoz.

A Máltán töltött napokat zsúfolásig 
megtöltötték vendéglátóink a legkülön-
bözőbb remek programokkal, a sziget 
minden nevezetességét megmutatták 
nekünk: Marsaxlokkot, a hagyományt 
őrző kis halászfalut; Vallettában a Szent 
János katedrálist, ahol szentmisén 
vettünk részt, és megnéztük a híres 
Caravaggio-képet: Keresztelő Szent 
János lefejezése. Kis „történelemóra” 
keretében a máltai erődök makettjeit 
láthattuk, ezek védték a szigetet a II. vi-
lágháború idején.

Jártunk egy fogyatékkal élő emberek 
számára fenntartott intézményben, ve-

lük együtt vettünk részt a szentmisén. 
Megnéztünk egy kőfaragó múzeumot, 
majd hajóról a tengerparti sziklákban 
lévő barlangokat csodáltuk meg. Ven-
déglátóink elvittek bennünket a Vallet-
tában található négy emeletes missziós 
központba is, majd a köztársasági elnöki 
hivatalt is láthattuk. 

Gyakran szálltunk hajóra: úgynevezett 
vízi taxival utaztunk, amelyről gyönyör-
ködhettünk Valletta látképében. Gozo 
szigetére komppal utaztunk, és város-
néző busszal barangoltuk be a szigetet. 
Megálltunk a Ta Pinu Hill-i kegyhelyen, 
és szentmisén vettünk részt, majd meg-
tekintettük a híres „Kék Ablakot”, amely 
egy csodálatos sziklaképződmény, majd 
100 méter magas „ablaknyílással” az 
azúrkék tenger felé. Ottlétünk alatt so-
kat strandoltunk, a magyar gyerekek 
többségének nagy élmény volt a tengeri 
fürdés.

Vasárnapi programunk igen érdekes 
volt. A napot mindenki a vendéglátó csa-
ládjával töltötte, csak este találkoztunk 

a Feast-en, ami e térség védőszentjének, 
a Fájdalmas Szűzanyának az ünnepe. Az 
utcák és a templom kivilágítva, a védő-
szent szobrával körmenetet járnak. Az 
ünnepséget tűzijáték zárja.

A további napok is városnézéssel és  
a sziget nevezetességeinek felkeresésé-
vel teltek: Szent Pál katakombái, keresz-
tes lovagokról szóló múzeum, Medina 
városa, Mosta-ban a székesegyház.

Máltai utazásunkat búcsúvacsorával 
zártuk, majd csendes és baráti hangu-
latban búcsúzkodtunk régi és újonnan 
megismert kedves barátainktól, akikkel, 
úgy gondoljuk, hogy életre szóló barát-
ságokat kötöttünk. Másnap a repülőté-
ren vendéglátóinktól a máltai SZGYM 
gyerekek jelszavával köszöntünk el: 
„Make a child smile!” 

Keserű Márta
a fóti csoport kísérője

és Barsi Bernadett
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Máltai cserelátogatás
A máltai és a magyar Szent Gyermekség Műve között az elmúlt évben 
vált szorosabbá a kapcsolat, amikor Budapestre látogattak. Cseredi-
ákként idén nyáron húsz magyar „zöld-sapkásnak” volt lehetősége 
Máltára utazni.
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5 éves a magyarországi 
Szent Gyermekség Műve

– a Missziós Gyermekek Társasága –

Magazinunk előző, pünkösdi számában már hírt adtunk a magyarországi 
gyermekmisszió újraindulásának örömteli jubileumáról. 

Közeledve az ünnepi megemlékezéshez, amelyre 2014. október 18-án,  
a budapesti Szent István Bazilikában kerül sor, ismerkedjünk meg közelebb-
ről is a hazai misszió e különleges ágazatával. A következőkben áttekintést 
adunk a missziós gyermekcsoportok sokszínűségéről, a gyermekmisszió-
ban résztvevők élményeiről, tapasztalatairól és gondolatairól.

A missziós lelkület, a tettekre váltott hit az emberekben különböző mó-
don alakul ki és fejlődik. A mi feladatunk ebben a folyamatban a bátorítás, 
hogy a kisgyermek, a kamasz, a fiatal és az idősebb felnőtt egyaránt megta-
lálja a maga helyét és szerepét ebben a nagyszerű, lelkesedésre és kreativi-
tásra inspiráló missziós munkában.

Szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves Olvasónkat,  
a missziós gyermekek barátait és támogatóit jubileumi 
központi ünnepségünkre!

Helyszín: Szent István Bazilika, Budapest
Időpont: 2014. október 18.

Program: 
9:00-től Regisztráció
10:00 Megnyitó
   Köszöntőt mond P. Benvin Sebastian Madassery svd
   Visszatekintés az eltelt 5 évre
10:45 Előadás
   Mons. Alberto Bottari di Castello apostoli nuncius 
11:30 Ünnepi hálaadó szentmise
 Az ünnepi szentmisét  dr. Kiss-Rigó László, szeged-  
 csanádi megyéspüspök,  a Magyar Katolikus Püspöki    
  Konferencia  missziós megbízottja mutatja be.

ebédszünet

13:15 Délutáni program 
  – találkozás misszionáriusokkal
  – a Bazilika felfedezése
15:00 Kacagó Koncert
  házigazdák: Döbrentey Ildikó és Levente Péter
16:00 Záró ima és áldás a Bazilikában
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Visszaemlékszem, amikor 2009 ta-
vaszán Sebastian atya megkérdezte, 
lenne-e kedvem segíteni a Szent Gyer-
mekség létrehozásában, azt sem tud-
tam, hogy pontosan miről is van szó, 
de szinte gondolkodás nélkül igent 
mondtam. Most, öt év elteltével már 
értem, hogy miért fontos a gyermek-
misszió. Látom, hogy mi a feladata. Öt 
év egy ember életében nem túl hosz-
szú idő, óvodába járnak az ilyen korú 
gyermekek. Sok mindent megtanulnak 
már, de a legfontosabb, hogy megta-
nuljanak dönteni.

150 éve is fontos volt Charles de 
Forbin-Janson francia püspök felisme-
rése, hogy segíteni kell a pogány gyer-
mekeket. Napjainkban elmondhatjuk, 
hogy még fontosabb, hiszen annyi az 
éhező gyermek, és nem csak testi érte-
lemben, hanem lelkileg. Éhezik az Isten 
szeretetét, békéjét és örömét.

A gyermekek jobban tudják ezt átad-
ni társaiknak, de ők is, mint mindnyá-
jan, csak azt tudják adni, amijük van. 
És ők honnan kapják? A családjuktól. 
Ezért hiszem, hogy a gyermekmisszió 
családmisszió is egyben. A Váci egyház-
megyében Dr. Beer Miklós püspök atya 
teljes szívvel támogat minket ebben, 
ezért is van nekem könnyű dolgom. 
És talán ezért alakult meg eddig itt  
a legtöbb csoport, név szerint: Bagon, 
Fóton, Hévízgyörkön, Máriabesnyőn, 
Nagybárkányban, Pásztón és Patakon, 
Rádon és Vecsésen. Közel 400 gyer-
mek csatlakozott a Szent Gyermekség 
Művéhez.  

A csoportvezetők feladata megis-
mertetni a gyermekekkel a misszió cél-
ját, lelkesíteni őket, hogy milyen sokat 
tudnak tenni az imájukkal és a lemondá-
saikkal az ismeretlen gyermekekért is, 
akár hazánkban, akár más országokban.

A koordinátor feladata, hogy a már 
meglevő csoportok vezetőivel tartsa  
a kapcsolatot, illetve új csoportokat in-
dítson útjára, hogy ne maradjon olyan 
település, ahol ne ismernék a gyermek-
missziót és annak munkáját. Hiszen 
tudjuk, hogy minden megkeresztelt 
ember elsődleges feladata a misszió. 
Ha ez gyermekkorban rögzül és ter-
mészetessé válik, akkor felnőtt korban 
már magától értetődő lesz az ima és  
a lemondás. Hiszem, hogy ez a jövő 
útja!

Keserű Márta
a Váci egyházmegye 

Szent Gyermekség 
csoportjainak koordinátora

Gyermekmisszió egy 
egyházmegyei 
koordinátor szemével



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

9Szent Gyermekség MűveNÉPEK MISSZIÓJA • 2014. október

„Kis imával, kis áldozattal gyermekek 
segítenek gyermekeknek!” Számomra 
ez óriási dolog! Megrendít, hogy mek-
kora lehetőség van a kezünkben, mek-
kora nagy felelősség az, hogy mit adunk 
a gyermekek kezébe, mire nyitjuk fel  
a szemüket.

Gyakran tapasztalom, hogy az embe-
rek nagyon nyitottak, szívesen segíte-
nek, jószívűek, érzékenyek – és milyen 
jó, hogy a gyermekmisszió által erre  
a nyitottságra, érzékenységre már egé-
szen kis kortól nevelhetők a gyermekek. 
Nekünk, tanítóknak, meg kell tanítanunk 
nekik az alapvető ismereteket matek-
ból, magyarból, és minden tantárgyból, 

de nem mindegy az sem, hogy a szívü-
ket nyitogatjuk-e. Fontos-e, hogy odafi-
gyelőkké, érzékennyé válnak-e? Ugyan-
akkor nekem magamnak is mindig egy 
nagy felkiáltójel van mindez mellett: én 
milyen életet élek? Elég nyitott vagyok-e 
a körülöttem élők iránt? Valóban példát 
adok-e a tanítványaimnak?

Szabályunkban az áll: „Mindazzal ne-
velünk, amik vagyunk, és amit teszünk!” 
Ez a mondat sokszor zavarba hoz, s arra 
ösztönöz, hogy folyamatosan csiszol-
jam magam, mert a gyermekek nagyon 
jól megéreznek mindent!

A gyermekmisszió két szárnya közül 
az egyik: „apró lemondások”. Fontos, 
hogy nem kell nagy dolgokat tennünk, – 
ahogyan Kis Szent Teréz is mondja –, de 
azt a nem nagyot lehet nagy szeretet-
tel tenni! Ezek az apró dolgok hatalmas 
örömet tudnak varázsolni az arcokra. 
Aki adja, megérezheti az adás örömét. 

A másik szárny: „kis imádságok”. Ha-
zánkban, ma bár vallásszabadság van, 
mégis kevés gyermek érkezik igazán val-
lásos háttérből. Így a gyermekmisszió 
igen alkalmas, apró lépésekben vezet-
heti a gyermekeket ezen az úton! Rend-
szerességre, odafigyelésre tanítja őket. 
Segít abban is, hogy bizalmuk mélyül-
jön – valamint a hála erősödjön bennük. 
Nem olyan természetes, hogy nekünk 
mindenünk megvan – gyermekek milliói 
nélkülözik azt, ami nekünk esetleg meg-
adatott! Tágítja látásmódjukat, ha olvas-
sák a Népek Missziója magazint, vagy 
egyéb missziós újságokat, híreket.

Nagyszerű dolog az is, hogy nem 
egyedül haladnak ezen az úton, hanem 
egy egészen nagy gyermekmissziós kö-
zösségbe tartoznak, nemcsak hazánk-
ban, hanem szerte a világon. Jó találko-
zási alkalmak az éves országos missziós 
nagytáborok, csoporttalálkozók. Mély 
barátságok, kapcsolatok születnek szin-
te napok alatt. 

Örülök, hogy Magyarországon öt éve 
újra indulhatott a Gyermekmisszió, s 
egyre inkább fejlődik. Az idősebbek kö-
zött még találkozhatunk olyanokkal, 
akik valaha missziós gyermekek voltak, 
és mind a mai napig nagy szeretettel em-
lékeznek a közös imádságaikra, énekeik-
re. Adja Isten, hogy folytatódjon mindez 
a jó, ami elkezdődött a gyermekekben, s 
tegye azt teljessé életük során! 

M. Fidelis ssnd

Fidelis nővér a Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesrend tagja. 
Afrikában egy évet töltött egy missziós iskolában. Hazatérve előbb  
a Patrona Hungariae iskolában, majd Makón, a Szent István iskolá-
ban alakított missziós csoportot. Példát ad gyermeknek és felnőtt-
nek egyaránt a hit megélésére, továbbadására. A gyermekmisszióról 
vallott gondolatairól olvashatunk.

A gyermekmisszió szárnyai
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Vízszintes
3. Legfiatalabb egyházmegyénk,  
védőszentje Szent László király
5. A másik legfiatalabb egyházme-
gyénk, 1993-ban alapította  
Szent II. János Pál pápa
7. Dunamenti ősi püspöki székhely
9. Itt született Szent Márton püspök,  
a keresztény hit terjesztésének nagy 
alakja
10. Területén született Árpádházi 
Szent Erzsébet, a szegények védel-
mezője
12. Dunántúli főegyházmegyénk, szék-
helye a királynék városa
13. Görögkatolikus egyházmegyénk

Függőleges
1. Első püspöke Szent Gellért, mai püs-
pöke a MKPK missziós megbízottja
2. Első érseke Szent Asztrik apát volt, 
aki a koronát hozta Szent István király 
számára
4. Két bazilika egy főegyházmegyében
6. Egyik püspöke Prohászka Ottokár, 
a 20. századi katolicizmus kiemelkedő 
alakja
8. Székhelye a „négy folyó városa”
11. Egykori püspöke az első név szerint 
ismert magyar költő
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Rejtvény
A rejtvény helyes megfejtői megtudhatják, hogy melyik egyházmegyékben működnek már missziós gyer-
mekcsoportok hazánkban. Fejtsd meg a rejtvényt, és küldd el nekünk azoknak az egyházmegyéknek  
a nevét, AHOL MÉG NINCS csoport! 
Cím: Pápai Missziós Művek 1223 Budapest, Jókai Mór utca 14.
Beküldési határidő: 2014. november 30.

ÖT TESTRÉSZÜNK A  MISSZIÓBAN
Színezd ki a rajzot! Válassz ki 5 testrészt, 
és írd fel a vonalakra, hogy hogyan állíthatjuk ezeket a  misszió szolgálatába!

A pünkösdi szám  
rejtvényének megfejtése: 

GALAMB

A helyes megfejtést 
beküldők közül 

a szerencsés nyertesek: 
Csiga-Biga Óvoda  

nagycsoportosai, Kóspallag
Mezei Péter, Mezőkövesd
Barabási Anna, Budapest

GRATULÁLUNK!
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Egyre sürgetőbben jelentkezik az 
igény, hogy tudatosan átgondoljuk  
a misszió lényegét, melynek fő irányult-
sága és célja, hogy az emberek megis-
merjék és megszeressék az élő Krisz-
tust, megünnepeljék, váltsák valóra 
igazságait és engedjék, hogy átformálja 
gondolkodásukat, értékrendjüket, ma-
gatartásukat, kapcsolataikat és imádsá-
gos életüket. Ahogyan Ferenc pápa is 
említi: „Az imádság megnyit bennünket 
Isten és testvéreink felé: ne legyünk ön-
magába zárkózott egyház... Ki kell lép-
nünk önmagunkból, hogy közel legyünk  
a többiekhez, semmitől sem ijedve 
meg.”

A missziós gyermekeket kísérni kell és 
segítséget adni, amíg közösségre nem 
lépnek Jézus Krisztussal, amíg maguktól 
is tudják értékelni Jézus személyét, pél-
dáját, életét, áldozatát; tudjanak szaba-

don dönteni Jézus mellett, és közössé-
get alkotni mindazokkal, akik Jézushoz 
tartoznak. 

Legnagyobb felelősségük a szülőknek 
van, akiknek példamutatásukkal aktívan 
segíteniük kell gyermekük hitre nevelé-
sét. A magyarországi Szent Gyermekség 
Műve csoportjaiban sok szülő segíti gyer-
mekét, akik tetteikkel valóban élik a misz-
szió lényegét. A katekézis az Egyház misz-
sziós munkájának lényeges eleme, amely 
Jézus missziós parancsából indul ki. 

A gyermekmissziós szolgálat mérföld-
köve és alapja a lelki táplálék szerzése, 
az ebben való elmélyülés, hiszen erre 
épül az egész küldetés. Egy jó missziós 
az imádságot, az Istennel való napi kap-
csolatot helyezi mindig előtérbe. Ehhez 
társulnak a kis cselekedetek, melyben 
nagy példaképünk a Gyermek Jézusról 
és a Szent Arcról nevezett Teréz nővér. 

Ő volt az első a szentek közül, aki rávilá-
gított a „kis út” lényegére, hiszen nagy 
tettekre nem vagyunk képesek, de kis 
dolgokat bárki bárhol tud tenni ember-
társai számára egy szebb és jobb világ 
érdekében. 

A legfontosabb, hogy Isten iránti 
szeretetből cselekedjük, legyen az egy 
pohár víz, egy mosoly, ölelés, vagy le-
mondás egy kis dologról egy sokkal 
magasztosabb dolog érdekében, mint 
amilyen a szegény gyermekek segítése 
és támogatása. 

Ha a kis dolgokban hűek maradunk, és 
ez már gyermekkorban kialakul, az élet 
további szakaszaiban is könnyebben 
hozzuk meg a döntést az Isten terve 
mellett.

Dancsák Viktor 
hittanár-nevelő

Nagybárkány
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A gyermekek 
misszióra nevelése
A nagybárkányi missziós gyermekcsoport vezetőjének legfőbb célja, 
hogy Kis Szent Teréz lelkiségét megismertesse nemcsak a nagybár-
kányi csoporttal, hanem a hazai SZGYM közösséggel is. Nagy elhiva-
tottsággal vezeti csoportját, valamint liturgiai és lelki programokat  
a nagyobb közösségi megmozdulásokon.



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

12 Szent Gyermekség Műve NÉPEK MISSZIÓJA • 2014. október

Gyermekmisszió Szekszárdon 
Életemnek volt egy olyan szakasza, amikor különösen vágy-

tam arra, hogy Isten szolgálatára lehessek. Elvégeztem a te-
ológiát és meghívást kaptam a Katolikus Iskolába tanítani – 
valóban Isten szolgálatába szegődtem.

Öt évvel ezelőtt Sebastian atyával és az iskolával megbe-
szélve, néhány gyermekkel elindítottuk a gyermekmissziót. 
Eleinte, csak ismerkedtünk missziós szentekkel, mint Szalézi 
Szent Ferenc, Kis Szent Teréz, Teréz anya, olvastunk róluk, 
filmet néztünk. A gyermekek lassan megértették, hogy mi is 
lehetünk misszionáriusok. 

Célunk, hogy olyan felnőtté váljanak, akik képesek másokat 
segíteni, másokért imádkozni, saját javaikat megosztani; ész-
reveszik a bajban levőt, tudják, hogy mit kell tenni, és teszik 
is. Megemlíteném néhány programunkat. Az iskolarádióban 
már többször vezettünk rózsafüzér imádságot. Szívesen lá-
togattuk meg a kórházban a beteg gyermekeket, ajándékot 
is vittünk, ki-ki a saját otthoni játékai közül. Karácsonykor 

Jézus születését, húsvétkor pedig Jézus szenvedésének tör-
ténetét rövid misztériumjátékban mutattuk be. Januárban 
„Háromkirályozni” járunk. Rászoruló családok számára tartós 
élelmiszert gyűjtöttünk. A fogyatékkal élők segítésére mű-
anyag kupakokat gyűjtünk, és hozzájárulunk segédeszközök 
vásárlásához. Természetesen mindehhez szükség van a szü-
lők segítségére, buzdítására, hiszen mindezt kisgyermekek 
teszik.

Mayer Józsefné, Piroska, 
Szekszárd

A következő két írás a missziós gyermekcsoportok kísérőinek szemszögéből mutatja be  
a Szent Gyermekség Műve mindennapjait, örömeit, de a nehézségeket sem rejtik véka alá.

„Örüljetek az örvendezőkkel,  
és sírjatok a sírókkal!” (Róm 12,15)

Gyermekmisszió a Bakony környékén
Bakonyjákó, Pápakovácsi, Külsővat, Németbánya, Farkas-

gyepű – a megannyi Bakonyban megbúvó kis település, és 
Városlőd, Pápa városok. Sebastian atya 2010 őszén előadást 
tartott nekünk, hitoktatóknak Veszprémben a missziós kül-
detésünkről. Ezután Bakonyjákón és Pápakovácsiban meg is 
alakult egy lelkes kis missziós gyermekcsoport.

Bakonyjákón a plébánián, Pápakovácsiban az iskolában tar-
tottuk a találkozókat, majd a rendszeres első szerdai diákmi-
séken a missziósok vállaltak szolgálatot. A két csoport együtt 
vett részt a kirándulásokon, zarándoklaton, a máriaremetei 
országos találkozón is. Bekapcsolódtunk sok helyi és környék-
beli egyházi programba: Bakonyjákón az adventi események, 
Pápán az Élő Rózsafűzér, Attyapusztán a búcsú. A csoportunk 
szépen bővült. 

A többi misszióssal való megismerkedés nagyon jó ha-
tással volt a gyermekeinkre, jó barátságok is szövődtek.  
A bakonyjákói, a pápai és a pápakovácsi missziós csoport egy-
gyé tömörült, közös munkára készülünk. A bakonyjákói iskolá-
ba jártak a szomszédos kistelepülések gyermekei is, azonban 
az iskola megszűnésével és új iskola építésével megváltozott 
a helyzet, nem találkozhattam a gyermekekkel rendszeresen. 

A pápai gyermekcsoport a bakonyjákói ifjúsági csoporttal 
tart kapcsolatot. Vezetőjükkel, Kornéliával közösen szervez-
zük a programokat. A missziós gyermekcsoport tagjai közül 
már sokan betöltötték a 14. életévüket, ők az Ifjúsági Misz-
sziós Társulathoz csatlakoztak 2014-ben. A missziós fiatalok 
aktívak, lemondásaikból adományt küldenek a missziós pa-
poknak és imádkoznak értük, segítenek a különböző egyházi 
programokban. Velük a novemberi ifjúsági lelkigyakorlatra 
készülünk, ahol reményeink szerint újra találkozhatunk az or-
szág missziós fiataljaival. 

Nyőgér Dezsőné, Anna 
katekéta,

a Veszprémi főegyházmegye 
missziós koordinátora
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Már 5 éve annak, hogy két plusz fel-
adatot kaptam Püspök atyától. Az egyik 
egy új, Nyíregyházához tartozó szer-
vezőlelkészség megalakítása, a másik 
pedig a Gyermekmisszió bevezetése. 
Két többlet feladat a meglévőkhöz, 
sokkal többet jelent: két plusz ajándék 
az életemben. Az új szervezőlelkészség 
megalakítása igazi missziós feladat: 
Krisztust hirdetni szavakkal, tettekkel, 
vonzóan. Görögkatolikus papként csa-
ládommal együtt ezt a missziós felada-
tot szerető és érdeklődő emberekkel 
együtt, valóban az Isten ajándékának 
tekintjük.

A második ajándék Sebastian atyával 
való találkozásom, aki „Lelkes” misszi-
onárius példa lett számomra. Összeköt 
minket az is, hogy mindketten katoliku-
sok, de eltérő keleti rítusúak vagyunk. 
Kölcsönösen megismerve egymást,  
a római katolikus egyház gazdagságára 
is rácsodálkozunk.

A harmadik ajándék Mária, a PMM 
munkatársa, aki jó szervezőkészséggel 
megáldott, a Szent Gyermekség ügyét 

szívén viselő őszinte „misszionária”. 
Sokat tanultam tőle. 

A negyedik ajándék a nyíregyházi 
missziós csoport, Évával, Ibolyával, La-
cival és persze a gyerekekkel. Milyen 
őszintén, érdek nélkül tudnak lelkesed-
ni és adni! 

Végül az ötödik ajándék a makói nyá-
ri tábor. Jó találkozni az ország minden 
pontjáról érkező felnőtt segítőkkel és 
Blandina nővérrel, együtt erősíteni hi-
tünket és hirdetni Krisztus örömhírét. 
Számomra az esti gyertyás körmenet 
volt az egyik csúcspont! Úgy érzem itt 
is – a fiammal együtt – barátokra talál-
tunk. 

Így ad az Isten. Nem kész dolgokat 
tesz elénk, hanem feladatokat, melyek-
nek, ha eleget teszünk, ott lesz az Ő ál-
dása, és ajándékká válnak életünkben. 
Így kaptuk a misszió feladatát is, amely 
magában rejti nem csak a hit ajándé-
kát…

Bodnár Attila
görögkatolikus áldozópap, 

Nyíregyháza
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5 év, 
ajándék

A Szent Gyermekség Műve 
görögkatolikus tagjainak  
gondolatai, tapasztalatai.

5 évvel ezelőtt én is kísérője lehet-
tem annak a kis gyerekcsapatnak, akik-
kel újra indítottuk a gyermekmissziót 
Magyarországon. A római utazás maga 
is óriási élmény volt, de az igazi nagy 
kaland csak itthon kezdődött.

A gyermekek lelkesedése, a meghívás 
erre a különleges feladatra erőt adott, 
ötleteket szült. Jelenlétünk új színt ho-
zott a Szent Miklós Görögkatolikus Ál-
talános Iskolába, s egyre több gyerek 
csatlakozott hozzánk. Az évek során 
bekapcsolódtunk az országos nagy 
projektekbe, s imáinkkal és kis ado-
mányainkkal támogattuk a kárpátaljai, 
az indiai és az afrikai rászorulókat. Ko-
rábban ingyenes iskolaújságunkért ma 
már jelképes összeget kérünk, hogy a 
bevételt missziós célokra fordíthassuk.

Idén a kaposfői romagyerekeknek 
gyűjtöttünk édességet, a hajdúdorogi 

egyházmegye rászoruló tanulóinak 
tanszereket és tartós élelmiszert, de el-
jutottak adományaink egy anyaóvóba, 
sőt Teréz anya érdi nővéreihez, vala-
mint egy erdélyi árvaházba, és találkoz-
tunk a hodászi Sója Miklós általános 
iskola tanulóival is. Már harmadszor 
hoztuk Nyíregyházára „ Az év misszió-
sa” vándordíjat.

A gyerekeken keresztül sok család-
hoz is eljut az a szemlélet, amit én  
a missziós lelkület lényegének tartok: 
vegyük észre a környezetünkben az 
elesetteket, a rászorulókat, s legyen 
nyitott a szívünk feléjük. Nekem ezt  
a felfedezést jelenti a misszió, és nagyon 
hálás vagyok, hogy tanítványaim által 
mindig új erőt és lendületet kaphatok.

Matavovszky Györgyné, Éva
a nyíregyházi 

missziós csoport kísérője
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Bemutatkozik az encsi 
gyermekmissziós csoport

14 Szent Gyermekség Műve

A Szent László Katolikus Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) 
2012 szeptemberi megalakulását köve-
tően ellátogatott hozzánk Sebastian 
atya, és előadást tartott a gyermekmisz-

szióról. Olyannyira felkeltette a gyerme-
kek kíváncsiságát, hogy szájtátva hall-
gatták, és arra buzdított minket, hogy 
alakítsunk egy missziós csoportot. Az el-
múlt esztendőben, az encsi Szent Anna 
templomban, szentmise keretében 41 
gyermeket iktatott be a missziós gyer-
mekek sorába. 

Lelkesedésünket fokozták a gyer-
mekmissziós találkozók és táborok. 
A máriabesnyői találkozón először ta-
pasztalhatták meg az encsi gyerekek, 
hogy milyen jó érzés a „zöld sapkások-
kal” együtt lenni, közösen imádkozni, 

játszani, nevetni. Ide sorolhatjuk a fóti 
találkozót, a bakonyjákói és az idei ma-
kói tábort is. Törekszünk arra, hogy  
a mindennapokban is kövessük jelmon-
datunkat. Akarjuk, hogy az ima, a kis 
áldozatok, a segítségnyújtás az életünk 
részévé váljék. A havonta megtartott 
foglalkozásokon beszélgetünk a nehéz 
körülmények között háborúban, éhín-
ségben, betegségben, árván élő gyer-
mekekről és arról, hogy mi mit tehet-
nénk értük. 

Az idén kiscsoportokat is alakítottunk, 
melyekben két felsős „főnökhöz” tarto-
zik 4-5 alsós diák és havonta találkoznak. 
Ilyenkor gyakran olvasunk és dolgozunk 
fel – dramatizálással is – bibliai történe-
teket, imádkozunk, énekelünk, a keresz-
tény derűben nincs hiány. Rendszeresen 
kézműveskedünk is, munkáink – plaká-
tok, házi áldás, missziós rózsafüzér –  
a faliújságunkra kerülnek. Folyamatosan 
„üzemel” a missziós perselyünk is, közel 
a bejárathoz, így a gyerekek hamarabb 
megtalálják, és a szülők is élhetnek ezzel 
a lehetőséggel. Missziós közösségünk 
az iskolai életbe olvadva végzi munkáját.

Csatlakoztunk az iskolai Karitász ka-
rácsonyi gyűjtéséhez, részt vettünk  
a szentcsalád-járás felelevenítésében, 
az adventi gyertyagyújtás alkalmait 
igyekszünk emlékezetessé tenni. Meg-

álmodtuk és létrehoztuk az iskolai misz-
sziós udvart, ahol Missziós Keresztutat 
állítottunk. Egy helyi asztalosmester 
adományként elkészítette a 14 állomás 
fatábláit. Ezekre a gyerekek nyertes 
munkái kerültek, miután rajzpályázatot 
hirdettünk „Jézus keresztútja” címmel. 
Egy kertész és a szülői munkaközösség 
jóvoltából az udvar megszépült, a régi 
iskolapadokból ülőkék készültek. Lel-
ki igazgatónk, Dr. Garancsi László atya 
felavatta és megszentelte a Missziós 
Keresztutat, az egyes állomásoknál  
a missziós gyerekek saját gondolataikat 
olvasták fel. 

A szűnni nem akaró kegyelemért, gon-
doskodásért és segítségért elsősorban 
a jó Istennek adunk hálát naponta. De 
„földi” köszönet illeti a támogató szülő-
ket, vállalkozókat, az iskolavezetést és 
elsősorban Sebastian atyát. Munkatár-
sainak, Máriának és Blandina nővérnek 
is nagy hálával tartozunk. 

Legfőbb célunk továbbra is elültetni 
a gyermekekben az egymásra figyelés, 
a segítségnyújtás, a jóakarat, az imád-
ság erejének magvacskáit, hogy a misz-
sziós lelkület személyiségük részévé 
növekedjék. Az Egri főegyházmegye 
ünnepélyes tanévzáró szentmiséjén el-
ismerő oklevéllel jutalmazta csoportunk 
munkáját, amit Dr. Ternyák Csaba érsek 
atyától vehettünk át. Az év ifjú missziósa 
vándordíjra Bigda Márk, 8. osztályos ta-
nulónk vált méltóvá idén. 

Makrancziné Orosz Edit 
és Ferenczi Mónika 

csoportkísérők, Encs

Az észak-magyarországi Encsen megalakult gyermekcsoport az Egri 
főegyházmegye missziós „zászlóshajója”. A Szent László iskola, mint 
teljes intézmény befogadta a Szent Gyermekség Művét. Két kísérője 
lelkesen koordinálja a missziós nevelést az iskolában.
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A misszióval legelőször öt éve találkoztam, az újjáalakulás 
után hallottam először róla Márti nénitől, aki a fóti csoport-
vezető és a váci egyházmegye missziós koordinátora. Már az 
első találkozó hangulata megragadott, az ott lévők egymásra 
figyelése és az Istenbe vetett hitben gyökerező kapcsolatuk. 
Ez volt az első benyomásom az SZGYM-ről. Egyre jobban meg-
ismertem a csoporttagokat és egyre fontosabbnak kezdtem 
érezni, hogy én is segítsek a nehéz sorsú gyermekeken adomá-
nyaimmal és az imáimmal. 

Szerintem sokkal többről van itt szó, mint ha valaki, pusztán 
missziós célra adományoz. A segítő szándékon túl benne van  
a lemondás ajándéka. Ez a lelkület adja az egésznek a lénye-
gét. Fontos elültetni a gyermekek szívében az embertársaink 
iránti szeretetet és a segítőkészséget. 

Az SZGYM-ben 14 év a korhatár. Mikor „kinőttünk” belőle, 
nem akartunk elszakadni a missziótól, de éreztük, hogy már 
többre vagyunk képesek, a táborokban egyre nagyobb felada-
tokat kaptunk. Sebastian atya felvetette, hogy ha komolyan 
gondoljuk a misszióval való kapcsolatot, megalakulhat egy 
másik közösség, az Ifjúsági Missziós Társulat. Itt már nagyobb 

a feladat, nem csak a gyermekekért, hanem a papi hivatáso-
kért is imádkozunk, és a SzGyM táboraiban is segítünk. Van 
önálló táborunk is, idén Patakon rendeztük meg „Vállvetve 
egy jobb világ felé” mottóval. Ezt igyekszünk megvalósítani.  
A táborban tudatosítottuk magunkban, hogy minden válto-
zást először magunkban kell megvalósítani, ami hatással lesz 
a környezetünkre, környezetünk pedig a világra. 

Barsi Bernadett 
Fót, IMT

A gyermekeim 2012-ben csatlakoztak 
a fóti Szent Gyermekség missziós cso-
portjához. Azóta minden hónap első 
péntekén részt vesznek a találkozókon, 
és megbeszélik az éppen sorra kerülő 
missziós feladatokat. 

Szeretik az évente tartott missziós 
táborokat, ahol fontos szerepet játszik 
a közösség formálása, az együtt imád-
kozás és a missziós lelkület erősödése. 
Ezek hatása a nagyobbik gyermekem-
nél már tapasztalható. Osztálytársaival 
szemben „elfogadóbb” lett, jó közössé-
gi szemlélet alakult ki benne, segítőkész-
szé vált, tiszteli az időseket. Sokat segít 
mind a közösségi, mind az otthoni fel-
adatokban. Bármilyen apróságnak tud 
örülni, alkalmazkodik a különböző élet-

helyzetekhez. Ami a legfontosabb, hogy 
a szeretet útján közelíti meg a dolgokat.

A kisebbik fiam szociális érzékenysé-
gének fejlődésére nagy hatással volt az 
egyik pénteki találkozó. Mélyen meg-
érintették a kivetítőn látott éhező ke-
nyai gyermekek. Kiszámolták, hogy egy 
kenyai gyermek napi étkezése tíz forint-
ból megoldható. Ettől kezdve ezt az ösz-
szeget teszi félre az adománygyűjtő do-
bozába. Talán most értette meg igazán, 
hogy ami neki nem számottevő lemon-
dás, az egy másik gyermeknek egy napi 
élelmet jelenthet. 

Alapvetően fontosnak tartom, hogy  
a Szent Gyermekség csoport gyermekei 
már ilyen korán szembesülnek az élet 
nehéz helyzeteivel, baráti kapcsolato-
kat alakítanak ki egymással és hitükben 
megerősödve értékes felnőtté válnak.

Sándor Eszter, 
Fót, missziós gyermekek édesanyja
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Szülői szemmel 
a Szent Gyermekség Művéről
Egy édesanya arról ír, hogy mi-
ben látja a missziós nevelés hatá-
sát gyermekei lelki fejlődésében.

Út a Szent Gyermekség Művétől 
az Ifjúsági Missziós Társulatig
Egy fiatal vallomása, hogyan jutott el a Szent Gyer-
mekségtől az Ifjúsági Missziós Társulat közösségébe.
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Idén augusztusban a nyári táborunk alkalmával Patakon töl-
töttünk együtt négy szép napot. Kirándulások, jó beszélgeté-
sek, vidám közösségi játékok és a helybeliek vendégszeretete 
mellett igazi lelki megerősítést kaptunk. 

Maradandó élményeink a missziós előadások, a gitáros 
szentmise, szentségimádás és a közbenjáró ima is. A nagy-
bárkányi IMT egyik tagja így emlékszik vissza a közbenjáró 
imára: „Jézus előtt térdelve imádkoztam. Olyan találkozás 
volt Jézussal, melyet mások is figyelemmel kísértek. Ima 
közben éreztem támogatásukat, imájuk erejét! Amikor az 
érted imádkozó hangjában felfedezni véled a Mindenható 
Atyát, és magát Jézus Krisztust, hát az semmi mással nem 
ér fel!”

Napjainkat meditációs tornával indítottuk, célja a test és  
a lélek összehangolása volt. Sebastian atya „Vállvetve egy 
jobb világ felé” témájú előadásában arra hívta fel a figyel-
münket, hogy lássuk meg, vegyük észre, milyen sok minden 
történik világunkban. Nagyon sok keresztény szenved a hite 
miatt. Feltett nekünk egy kérdést: hogyan válhat általunk  
a világ jobbá? A válaszokban a hangsúly azon volt, hogy Istennel 
és a felebarátokkal együtt és úgy, ha magunkon kezdjük; ha a 

jóság tőlünk indul el szívélyes szavakkal és apró cselekedetek-
kel. A témát három kis csoportban boncolgattuk tovább. 

Minden napra egy-egy védőszentet választottunk. Egyikük, 
Boldog Péter To Rot, fontos missziós szerepet töltött be a Pá-
pua Új-Guinea-i katolikus egyházban, amiért életével kellett 
fizetnie. Számunkra példakép: hogyan kell kiállni Krisztus mel-
lett. Őt azért választottuk, mert idén a Pápua Új-Guinea-i kis-
papok képzését támogatjuk. Blandina nővér tartott róluk és 
az országról előadást és prezentációt. Sok a hivatás az ottani 
egyházban, de sokan nagyon szegény családból származnak. 
Szükség van arra, hogy mi is csatlakozzunk a katolikus egyház 
missziós munkájához, és imáinkkal, lemondásainkkal segítsük 
papképzésüket. A másik példaképünk Kis Szent Teréz, a misz-
sziók védőszentje volt.

A szomszéd falu templomában, a helyi hívekkel együtt vet-
tünk részt a szentmisén, majd keresztutat imádkozva tértünk 
vissza Patakra. Este a művelődési házban minden csoport elő-
adta kis, de igényes színdarabját, majd táncba hívtuk a falube-
lieket… 

Az utolsó napon a záró szentmisén a pataki hívekkel együtt 
adtunk hálát az itt töltött napokért és „Vállvetve egy jobb vi-
lág felé!” - elhatározással indultunk haza. Hisszük, hogy bár 
kevesen vagyunk, Isten erejével, egységben, reménységgel és 
bátorsággal szebb világot tudunk építeni.

Blandina nővér ssps
Keczán Ibolya kísérő, Nyíregyháza

Oláh Barbara, Nagybárkány, IMT

Vállvetve egy jobb világ felé
Az Ifjúsági Missziós Társulat nyári táborát idén  
a Nógrád megyei Patak községben rendeztük. Az 
ország számos pontjáról érkező fiatalok maradan-
dó élményeikről számolnak be.



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

NÉPEK MISSZIÓJA • 2014. október 17Szent Péter Apostol Műve

– Mondana nekünk Rektor atya pár 
szót önmagáról és missziós szolgálatá-
ról, amit katolikus papként Pakisztán-
ban végez?

– 34 éve egyházmegyés pap vagyok, 
és különböző plébániákon dolgoztam 
a lahore-i érsekség területén. Az elmúlt 
évben S.F. Shaw OFM érsek úr ismétel-
ten kinevezett a Szűz Mária szeminári-
um rektorává.

– Melyek a legnagyobb nehézségek, 
amelyekkel a keresztények szembesül-
nek Pakisztánban?

– Az alkotmányos diszkrimináció mi-
att csak muzulmán vallású ember le-
het elnök, miniszterelnök, kormányzó 
vagy miniszter az ország megyéiben.  
A jó és tisztességes munkalehetőségek 
igencsak korlátozottan állnak rendel-
kezésre a keresztények számára. Kor-
mányzati szinten nincs kifejezve nyíltan 
az előítélet, de az emberek a kereszté-
nyekkel szemben mégis máshogy visel-
kednek. A legérzékenyebb probléma, 
amivel szembesülünk, az istenkárom-
lási törvény, amely kimondja, hogy ha 
valaki az iszlám prófétája ellen beszél, 

azt halálos ítélet kell sújtsa. Több tragi-
kus esetről is értesültünk ezzel kapcso-
latban.

– Hogyan gyakorolják a hitüket a ke-
resztények? 

– Elmondható, hogy a keresztények 
hitüket igaz lelkesedéssel élik meg. 
Nemcsak vasárnap járnak templomba, 
hanem hétköznapokon is. Nagy tiszte-
lettel veszik körül Páduai Szent Antalt. 
Nagypénteken minden templom zsú-
folásig megtelik hívőkkel. Az elmúlt 20 
évben a családok általában esténként 
együtt mondták a rózsafüzért. Ez saj-
nos nem így van jelenleg. A modern 
kommunikáció hatására a mindenna-
pos otthoni rózsafüzér imádság sok 
családnál elmaradt. Sajátságos helyze-
tet jelent, hogy egy egyház sem tarthat 
200 embernél több számára összejöve-
telt rendőrségi védelem nélkül, meg-
előzve egy esetleges terrorista táma-
dást. Minden papnak vagy lelkésznek 
tájékoztatnia kell a helyi rendőrséget  
a szentmisék vagy más gyülekezeti al-
kalmak időpontjairól. 

– Milyen arányt képviselnek a keresz-
tények a pakisztáni népességen belül? 

– Az 1998-as népszámlálás szerint  
a keresztények az ország lakosságának 
mintegy 1,2 %-át teszik ki. A következő 
népszámlálást előreláthatólag még 
idén, 2014-ben megtartják.

– Részesülnek-e a gyermekek szerve-
zett hitoktatásban? 

– A Püspöki Konferencia pakisztáni 
nemzeti hitoktatói bizottsága a ke-
resztény iskolákban rendszeres hittan-
órákat szervezett. Azonban az iskolák 
1972-es államosításakor kivették a kor-
mányzati tantervből a hittant, és helyet-
te a keresztény tanulóknak állampolgá-
ri ismeretekből kell érettségizniük. 

– Mivel járulnak hozzá a keresztények 
Pakisztán életéhez? 

– A pakisztáni keresztények híresek  
a nevelés, egészségügy és szociális in-
tézmények terén végzett szolgálataik-
ról. A pakisztáni angol középiskolákban 
az oktatás magas színvonalú, kíváló 
politikai és szociális vezetők kerültek ki 
ezekből. 

Végül egy kérésem lenne a kedves 
Olvasókhoz: imádkozzanak, hogy a pa-
kisztáni keresztények legyenek erősek; 
hogy a problémák és nehézségek ellené-
re hívek maradjanak Jézus Krisztushoz,  
a mi Urunkhoz.

A beszélgetést rögzítette: 
Sebastian atya

Fordította: Szabó Bernadett

A pakisztáni katolikus 
egyház helyzetéről
Inayat Bernard szemináriumi rektor atya beszélgetés keretében be-
számolt a Pakisztánban élő katolikusok helyzetéről, küzdelmes éle-
tükről.
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A Pápai Missziós Művek iránt érzett 
mély hálával és örömmel írom e sorokat 
az Örök Városból, Rómából. Az itteni 
Szent Péter Apostol Pápai Kollégiumban 
való tartózkodásom tíz éve alatt tapasz-
taltam és meggyőződésem, hogy a misz-
sziós országokból érkezett papnöven-
dékek továbbra is számíthatnak a PMM 
pénzügyi támogatására a folyamatos 
fejlődésük érdekében. Hadd magyaráz-
zam ezt el még kicsit jobban.

A Szent Péter Apostol Pápai Kollégiu-
mot XII. Piusz pápa határozott kívánsá-
gára alapították 1946-ban. A pápa kife-
jezte azon óhaját, hogy egy kollégiumot 
létesítsenek a missziós országokból Ró-
mába érkező papok számára, akik ma-

gasabb egyházi tanulmányokat kíván-
nak folytatni. Valójában, a Szentatyától 
egy ugandai püspök kért segítséget, aki 
egyik papját Rómába szándékozott kül-
deni. A pápa Constantini bíborost bízta 
meg a feladattal, aki akkoriban a Népek 
Evangelizációja Kongregáció elöljárója 
volt. Így indult az első római kollégium, 
amelynek a missziós szerzetesi kongre-
gáció, a Szent Arnold Janssen által 1875-
ben alapított Isteni Ige Társasága viselte 
gondját.

1946-tól folyamatosan érkeznek pap-
növendékek speciális tanulmányokra  
a világ minden pontjáról. Többségük kü-
lönböző egyházi területekre kiterjedő 
képzésben részesül, mint például kánon-

jog, szentírás, szent liturgia, erkölcsteo-
lógia, egyháztörténet, bibliai teológia, 
társadalmi kommunikáció, missziológia, 
spiritualitás, filozófia, stb. Tanulmányaik 
végeztével visszatérnek az egyházme-
gyéjükbe, hogy saját helyi egyházaikat 
gazdagítsák szakértelmükkel, különös-
képp mint képzők, professzorok és spiri-
tuális animátorok. Fennállásának 68 éve 
alatt a Szent Péter Apostol Pápai Kollé-
gium 2868 papnak adott otthont, közü-
lük 267 papból lett püspök, és 21 pap a 
bíborosi rangig emelkedett. Egy napon 
talán egyikükből pápa lesz. Miért is ne, 
Isten számára semmi sem lehetetlen.

Manapság, évente átlagosan 165 pap-
növendék él a kollégiumban. Ez jelentős 
növekedés a kezdeti néhány emberhez 
képest. Mára a kollégiumot felújították 
és megfelelő komforttal felszerelték. 

A Népek Evangelizációja Kongregáció 
ösztöndíjának odaítélését követően, 

A Pápai Missziós Művek 
a papnövendékek képzéséért

Cikkeinkről bővebben olvashatnak 
a www.papaimisszio.hu 

weboldalunkon.

A római Szent Péter Apostol Pápai Kollégium rektora, Fr. Thomas 
Peringalloor SVD levelében a Pápai Missziós Művek és a papképzés 
szoros kapcsolatáról ír, amely érinti a hazai PMM munkáját is.
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amelyet a missziós országok püspökei 
saját papnövendékeik számára igényel-
nek, a legfontosabb az anyagi szükség-
letek biztosítása. A papnövendékeket 
minden területen segíteni kell római 
tartózkodásuk során. Gondoskodnak az 
egyetem és a könyvtár költségeiről, az 
étkezésről, az egészségügyi ellátásról, 
a számítástechnikai segítségről, a kikap-
csolódásról, és minden olyan tevékeny-
ségről, ami kiegyensúlyozott életükhöz 
szükséges. 

Prédikációban és spirituális mélysé-
gekben jártas szakértőket hívnak meg 
havonta, hogy a bentlakóknak szellemi 
táplálékot nyújtsanak, rekollekciót, lelki-
gyakorlatot tartsanak, és személyes út-
mutatást adjanak. Senki sem tökéletes, 
és olyan sok szó esik a „folyamatos fej-
lődés”-ről, amit elő kell segítnünk, mert 
ez az ember pszichológiai, spirituális és 
társadalmi megerősödésének a kulcsa.

Meggyőződésem, hogy a Pápai Misszi-
ós Művek által végzett jó munka a kulcs 
az egyházkerületek álmának megvalósí-
tásához, hogy kiképezzék saját papsá-
gukat a magasabb szintű felelősségvál-
lalásra az egyetemes egyházon belül. 
Kétségtelenül a PMM az adományokat  

a legszegényebb emberektől kapja, 
ezek az özvegyasszony fillérei. Tudomá-
sunk szerint a gazdagoknál is készsége-
sebben adakoznak. 

Örülnünk kell, hogy vannak szegények 
mindenhol, ahogy az Úr olyan jól meg-
mondta: „szegények mindig lesznek 
köztetek”(Mt 26,11). Ők rendszeresen 
adnak a kis pénzükből, ami a „minden-
napi kenyeret” adja a missziós egyház-
megyék kiválasztottjai számára. Az idő-
ben érkező segítségükből a több, mint 
60 éve fennálló kollégium felújítását be-
fejezték ebben a tanévben, így egy kor-
szerűbb otthonunk lett. Minden jólelkű 
embernek valóban hálásak vagyunk, 
akik segítettek az átalakításban. A napi 
szentmiséinkben megemlékezünk jó-
tevőinkről és imádkozunk értük, hogy 
a Szentlélek áldja meg és vezesse őket 
minden útjukon.

A PMM nemzeti igazgatói a közvetí-
tők közöttünk és jótevőink között. Ha-
talmas munkát végeznek. Dicséretre 
méltóak fáradhatatlan erőfeszítéseik, 
hogy kapcsolatban maradjanak a széles 
nyilvánossággal, és állandó küzdelmük, 
hogy lelkiismeretüket ébren tartsák  
a nemes cél érdekében, legyen az a hi-

deg télben, vagy nyári tűző nap alatt. Tu-
dom, hogy Benvin Sebastian atya, a ma-
gyarországi nemzeti igazgató is kemény 
munkát végez, erőfeszítései jelentős 
éves hozzájárulást biztosítanak a PMM 
római központjának, amit az a világ min-
den részére eljuttat, ahol a legnagyobb 
szükség van rá. Isten áldja meg őt és ne-
mes misszióját.

Fr. Thomas Peringalloor, svd rektor, 
Szent Péter Apostol  

Pápai Kollégium, Róma
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