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25. (Nb. 2. v.) A világ mégis az önmagába zárkózás felé hajlik,
hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a világba és a világ Isten létébe. Így a kéznek, vagyis az egyháznak
sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és megsebzik. Isten népének tehát meg kell újulnia, hogy ne váljon közömbössé és ne zárkózzon önmagába. Örömmel és alázattal
szolgálom a körülöttem lévőket, türelemmel meghallgatva őket.
26. (h) Isten szeretetét, amely megtöri a közömbösségnek ezt a
halálos magába zárkózását, az egyház kínálja fel tanításával és
legfőképpen tanúságtételével. De csak arról lehet tanúságot tenni, amit előtte megtapasztaltunk. Végiggondolom, életemben
mikor találkoztam Istennel. Tudok-e másoknak tanúságot tenni?
27. (k) A keresztény az az ember, aki megengedi Istennek, hogy
betöltse őt jóságával és irgalmával, hogy magára öltve Krisztust
hozzá hasonlóan Isten és az emberek szolgájává legyen. A miszszióban élő szerzetesekért, papokért és világiakért imádkozom.
28. (sze) A nagycsütörtöki liturgiában a lábmosás szertartása
emlékeztet minket erre. Péter nem akarta, hogy Jézus megmossa a lábát, de aztán megérti, hogy Jézus nem pusztán példa
akar lenni arra, hogyan mossuk meg egymás lábát. A szolgálatot
csak az tudja megtenni, aki előtte hagyta, hogy Krisztus megmossa a lábát. Csak az lehet „közösségben vele” és ez által tudja szolgálni az embert. Ma minden emberben keresem Isten
képmását – mindannyiunkban ott él Ő.
1. (cs) A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy hagyjuk, hogy
Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk, mint Ő.
Ez akkor valósul meg, amikor hallgatjuk Isten igéjét, és amikor
a szentségekben részesülünk, különösen az Eucharisztiában.
Negyedórára betérek egy templomba szentségimádásra.
2. (p) Eucharisztiában azzá válunk, amit magunkhoz veszünk:
Krisztus testévé. Ebben a testben a közömbösség, amely úgy
tűnik, oly gyakran hatalmába keríti szívünket, nem talál helyet.
Böjtölök a betegekért, haldoklókért, részt veszek a keresztúton
3. (szo) Mert aki Krisztusé, az egyetlen testhez tartozik, és Benne az emberek nem közömbösek egymás iránt. „Ha szenved az
egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van
része az egyik tagnak, mindegyik örül vele” (1 Kor 12,26). Végiggondolom saját hitem történetét, hálát adok a kegyelmekért.
ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁKNAK
A katolikus iskolák javára gyűjtenek a katolikus templomokban
25-én. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy sokan szívükön
viselik egyházunk oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.
A 278 katolikus oktatási intézmény 598 tagintézményével van
jelen a magyar közoktatásban. Idén 135 óvodát, 220 általános
iskolát, 85 gimnáziumot, 25 szakiskolát, 51 szakközépiskolát,
53 kollégiumot és 29 alapfokú művészetoktatási iskolát tart
fönn 15 egyházmegye, 28 szerzetesrend és négy egyéb egyházi
szervezet. Magyar Katolikus Egyház összesen 116 650 fiatal
oktatásáról gondoskodik 11 148 pedagógus közreműködésével.

ÉLELMISZER GYŰJTÉS
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi miséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től
11-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz.
Eddig is családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg ado-

mányt hozunk a templomba, újra sok családnak tudunk segíteni.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász
segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os számot, hívásonként
500 forinttal segítünk. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

1% SZÁZALÉK SEGÍTSÉG – 100% SZERETET
Ajánlja fel személyi jövedelemadója egy százalékát a Karitászt
Támogató Alapítvány javára! (adószáma: 19666275—1—43)
Az alapítvány kizárólag a Katolikus Karitász szegénygondozó,
betegápoló és más jótékonysági munkáját támogatja. Az egy
százalék felajánlásával a mindenkori támogató a leginkább segítségre szoruló, elesett emberek jótevőjévé válik anélkül, hogy
az pénzébe vagy fáradságába kerülne. - A katolikus segélyszervezetet támogató alapítvány munkája során kiemelt figyelmet
fordít a válság miatt nehéz helyzetbe sodródott családok megsegítésére: az egy százalékokból a rászoruló családoknak élelmiszert vásárolnak, tanszerekkel segítik az őszi iskolakezdést, és
áthidaló segítséget nyújtanak közműdíjtartozásuk rendezéséhez.
BESZÁMOLÓ
a KÉSZ 12-ei összejöveteléről, amelyen a Családok évében a
plébános a Pápa Amoris Laetitia enciklikáját elemezte.
A cím azt jelenti, hogy „A családban megélt szeretet öröme”.
Két egymáshoz kapcsolódó Püspöki Szinódus, 2013 és 2015
között a család helyzetével és a keresztény családok küldetésével foglalkozott. Ferenc pápa e szinódusok eredményeit foglalta
össze, kiegészítve azokat saját mély és útmutató gondolataival.
Ferenc pápa célja, hogy becsüljék meg a családokat, a házasság
szentségét, amely a Teremtés megkoronázása, Isten ajándéka.
Enciklika tartalmazza: 1. Házasság és család a Szentírásban (Az
Ige fényében) 2. A családok helyzete – és küldetése ma 3. A házasság szentsége 4. A szeretet a házasságban 5. A szenvedélyes
szeretet 6. A termékennyé váló szeretet 7. A családok és a lelkipásztorkodás 8. A gyermekek nevelése 9. Házastársi és családi
lelkiség 10. A törékenység kísérése és az irgalmasság
Korábban Szent II. János Pál pápa írt egy hasonló apostoli buzdítást, mely az akkori, 1980-as családszinódus gondolatait foglalta össze, Ferenc pápa apostoli buzdítása szerves folytatás. A
fejezetek ismertetése során Tóni atya hangsúlyozta, hogy
milyen fontos olvasmány ez minden családban, keresztény
közösségben és tananyagként iskolákban.
Vermes Ágota
„LEGYETEK OLYANOK, MINT AZ ANGYALOK!” –
Magyar önkéntesek Afrikában AIDS-betegek között
13-án, a Szent Egyed közösség egy Afrikáról, Malawiról, az
AIDS-beteg édesanyák és gyerekek gyógyítását célzó
DREAM-központról szóló élménybeszámolóra és afrikai
ételkóstolóra hívta barátait, ismerőseit a plébániánkra.
Körtvélyessy Mónika orvos, öt gyermek édesanyja. Kétévente
elutazik a délkelet-afrikai Malawiba, hogy szakmai tapasztalatával segítse a Szent Egyed (Sant’Egidio) közösség ellátóközpontját. Idén elkísérte Merényi Zita, a Magyar Kurír és az Új
Ember fotósa is, aki amellett, hogy gyönyörű képeket készített,
önkéntesként segítette a DREAM-központ munkáját.
Bevezetésként Szőke Péter, a budapesti közösség vezetője elmesélte, hogyan született a közösség álma Afrikáról, a fekete
kontinens feltámadásáról. Miután egy mozambiki püspök Rómába látogatott, és segítséget kért országa számára, hosszú tárgyalássorozat után 1992-ben a római Sant’Egidio közösség közvetítésével kötöttek békét a szemben álló felek Mozambikban.
Attól kezdve gyorsan szaporodtak a közösségek több afrikai országban. A közösség tagjai látták, hogy a gonosz nemcsak háború formájában fenyegeti a kontinenst, hanem egy másik erőszakos arca is van: az AIDS terjedése. Úgy gondolták, nem igazsá-

gos, hogy a déli kontinensen élő betegek nem kapják meg azt a
kezelést, amelynek köszönhetően a fejlett nyugati országokban
tünetmentesen élhetnek a betegek. Így születtek meg az első
DREAM-központok, amelyek jelenleg már tíz afrikai ország
számos városában működnek. A közösség álma „Eurafrika”:
két, sorsában összefonódó kontinens, amelyet hidak kötnek öszsze. Ilyen hídon közlekedtek a közösségnek azon tagjai, akik
eljutottak Malawiba, hogy segítsenek a betegek ellátásában.
A DREAM egy megvalósult álom, azt bizonyítja, hogy az állandó imádsággal kísért elkötelezettség, hűséges jelenlét milyen jelentős eredményt hozhat. Körtvélyessy Mónika elmondta, hogy
az évek során nagymértékű változást tapasztalt a központok
működésében. Kezdetben a legfontosabb feladat az volt, hogy a
hiányzó gyógyszerellátást biztosítsák, ma Malawiban ezt már az
állam finanszírozza. A DREAM még mindig a legfejlettebb
technológiát jelenti az országban, de ma már működik állami ellátórendszer is. A DREAM-központok jellemzője, hogy a kezelés ingyenes, és mindenki számára hozzáférhető.
A tevékenység kulcsfontosságú eleme az önkéntesség. Vannak
kezelt betegek, akik a saját életükkel tesznek tanúságot sorstársaik előtt, meggyőzve őket, hogy menjenek el a kezelésre. Tanúsítják, hogy az AIDS legyőzhető, életük kézzelfogható bizonyosság arra, hogy van kiút a betegség reményvesztettségéből.
Andrea Riccardi, a Szent Egyed közösség alapítója egy képzésen mondta az önkénteseknek: „Legyetek olyanok, mint az angyalok!” – ők valóban örömhírt, reményt, barátságot visznek.
A sikeresség titka a közös munka: együtt nagyobb dolgokat tudunk véghez vinni, mint amit egyedül el tudnánk képzelni.
Merényi Zita elmesélte, hogy a modern blantyre-i DREAMközpontban végzett munka után Afrika igazi arcát akkor látta
meg, amikor elkísérte az önkénteseket vidékre olyan betegekhez, akik nem jelentek meg a soron következő kezelésen. Egy
tizenöt év körüli AIDS-beteg lányt látogattak meg, akinek a
szülei már meghaltak, és egyik rokona neveli őt. Az önkéntesek
ellenőrizték a gyógyszereit, és többet találtak nála, nem vette be
őket rendszeresen. Kérdezgették az okát, és ugyanaz volt a kifogás, ami általános probléma a betegeknél: azért hagyják abba a
kezelést, mert nem tudják biztosítani a megfelelő táplálékot a
gyógyszerek mellé, ami így több kárt okoz, mint hasznot. Viszont emiatt elszaporodnak a szervezetükben a vírusok, és legyengülnek. A lány aznap nem ment iskolába, mert nem érezte
jól magát, és nem is ebédelt. Az önkéntesek kocsival vitték be
őt a táplálkozási központba. Merényi Zita egyik fényképén egy
lány látható, amint egy szinte üres, ütött-kopott kunyhóban tanul – mellette a Bibliája. A fotós azt látta Malawiban, hogy derűsek, békések, alázatosak az emberek – mintha valóban nem
aggodalmaskodnának, mit esznek vagy isznak, hanem, amint
Máté evangélista írja, elsősorban az Isten országát keresnék.
Zita szép felvételeket mutatott az óvodáról, ahol játékosan tanulnak a gyerekek; a táplálkozási központokról, ahol Machinjiriben 600, Balakában 110 gyermek kap naponta meleg ebédet.
Számos afrikai országban e helyeken a gyerekek naponta egyszer étkezhetnek a táv-örökbefogadási rendszernek köszönhetően: körülbelül 8000 forintnyi havi összegből finanszírozzák 1-1
gyermek ellátását. A budapesti és a pécsi Szent Egyed közösségnek is vannak ilyen örökbe fogadott gyermekeik.
Az afrikai kezdeményezések egyre szerteágazóbbak – mondta
el Körtvélyessy Mónika. Létrehozták pl. a „10 ezer kertet
Afrikába!” programot a földművelés fejlesztésére, olyan haszonnövények termelésének népszerűsítésére, amelyek jól megélnek az afrikai földben, ahol szinte csak kukoricát termesztenek.
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