HAJLÉKTALAN JÉZUS SZOBRÁNAK AVATÁSA
Vecsei Miklós alelnök kezdeményezésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogja össze
azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy a Hajléktalan Jézus szobra, másik
nevén Az együttérzés szobra a magyar fővárosban is látható legyen.
A szobor legfontosabb mondandója, hogy Jézus arcát lássuk meg az elesett emberek
arcában, részletesebb ismertetőnk itt olvasható:
http://www.maltai.hu/hajlektalanjezus.
Miután a szobrot világszerte számos nagyváros megrendelte, a művésznek volt
készleten legyártva, és már le is szállítottak egyet a Tahi úti raktárunkba. A
szobor végső elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés még zajlik, a költségeire
pedig gyűjtünk, ennek részletei a Máltai Hírek legújabb számában
http://www.maltai.hu/kiadvanyaink/tartalom/2639
postai csekkek nálunk, online adományozás pedig a
www.adomanyozz.hu
oldalon.
Addig is: a szobrot
2017. április 11-én, nagykedden 15 órakor a Józsefvárosi
plébániatemplom (Budapest, VIII. Horváth Mihály tér) előtt megáldja
Erdő Péter bíboros atya.
A program a Szent Egyed közösség énekeivel, egy hajléktalan ember
tanúságtételével, közös imával és verses műsorral fél órát vesz igénybe, az
ünnepségre sajtót is hívunk. A szobrot 18 órakor (a délutáni mise után)
visszavisszük a Tahi úti raktárba.
Húsvét után a szobrot országjáró körútra indítjuk, hogy bemutassuk azokban a
városokban, ahol a Máltai Szeretetszolgálat a hajléktalan ellátásban
meghatározó szerepet játszik. A belvárosban, a nagytemplom közelében
szeretnénk néhány órára kihelyezni, hogy minél többen láthassák. Maga az
esemény egy közös imával egybekötött gyertyagyújtás lenne, ahová
meghívnánk a számunkra fontos embereket, az egyházi iskolák diákjait, és a
városi és megyei sajtót is. Az eseményen részt vehetnének segítőink,
önkénteseink, barátaink, sőt maguk a hajléktalan emberek is, énekelhetne
kórus, verset mondhatna egy előadóművész, a szobor üzenete kapcsán pedig
beszélhetnénk
a
Szeretetszolgálat
hajléktalan
emberekért
végzett
tevékenységéről. A programok után a szobrot a teherautó visszaviszi a Tahi úti
raktárba, majd reményeink szerint a pünkösdi ünnep környékén már végső
helyére kerülhetne Budapesten.
A szobor bemutatásának tervezett időpontjai: Pécs: 04. 27. Kecskemét: 05.
03.Veszprém: 05. 11. Miskolc: 05. 18.
Ezen kívül Beer Miklós püspök atya meghívására Vácra is elvisszük, az időpont
egyeztetés alatt.
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