
A HITÉ A JÖVŐ 

Meghívott előadó: Augustin Delovroy msp, belga szerzetes, 
a III. Világ Szegényeinek Szolgái Mozgalom misszionáriusa

A spanyol nyelvű előadást és a kérdés-feletet Szabó Csaba msp fordítja
(összefoglaló)

Október harmadik hetében emlékezik az Egyház a missziókra. Ez az emlékezés nemcsak imából áll, 
hanem gyűjtünk  is  a  missziók  javára.  Megtettük  mindkettőt:  a  vasárnapi  szentórát  a  missziókért 
ajánlottuk, és a külön gyűjtésben a missziókra adtunk.

De Józsefvárosban ez a missziós hét különösképpen értékes volt. A III. Világ Szegényeinek Szolgái 
Mozgalom, mely több mint 10 éve "tagja" plébániánknak, hiszen itt élnek a szomszédunkban, és ide  
járnak hozzánk szentmisére,  közösségi  találkozókra,  nagy  meglepetésben részesített  minket.  Egy 
"igazi"  misszionáriust  hoztak  a  Hit-évi  hittanórára:  Augustin  Delovroy  atyát,  Ő  belga,  vallon 
származású, és több mint tíz éve Peruban, Cuscoban, a nyomorban élő kecsua indiánok között él és 
dolgozik.  A  hitről  beszélt,  mely  a  szegények  és  Európa  jövője  is.  A  hit  a  jövője  az  egész 
emberiségnek és az egész világnak. Alapja a világnak jövőt ígérő Isten. 

Íme előadásából néhány gondolat:

Augustin Delovroy atya 16 éve pap, azóta misszióban tevékenykedik. Főleg árva, nagyon szegény, ill.  
beteg gyermekekkel foglalkoznak.  Az éhség nem azt  jelenti,  hogy éhen halnak,  hanem azt,  hogy 
szinte minden gyermek alultáplált, mind fizikai, mind szellemi értelemben, ezért nagy szenvedésben 
élnek. Mintegy 1500 gyereket tanítanak az iskolákban és tanítanak imádkozni.

A missziós  munkához elsősorban nem pénz,  hanem hit  kell.   Teljesen  Istenre hagyatkoznak.  Fő 
feladatuk, hogy az evangéliummal ismertessék meg az embereket, mert az nyújthat vigasztalást és 
tudja megváltoztatni az ember szívét. Csak teljes alázattal lehet szolgálni ezeket a gyermekeket és 
felnőtteket. Ahogy Assziszi Szent Ferenc tette, nekik is mindenről le kell mondaniuk, amit a világ kínál.  
Mindenben Krisztus a példa.

Európa  nagyon  rossz  úton  jár  a  hit  terén,  nagyon  távol  van  Istentől,  de  a  hit  mindent  meg tud  
változtatni. Isten folyamatosan zörget az emberi szíveken, de ők nem akarnak ajtót nyitni neki. Azért 
kell hirdetnünk az evangéliumot az embereknek, hogy ez megváltozzon.

Aki hisz, az tudja, hogy az Isten önmagát ígérte oda a világnak: az Igében (Jézusban) látni, a (Szent)  
Lélekben szeretni őt és egynek lenni a „szentek nagy közösségében”. Ezt hiszi a világ jövőjének, aki  
Krisztusban hisz. 


