Beszámoló az ökumenikus diakóniáról
2014. január 27 és február 9 között az Illés utca 36-ban, Itíner központunkban tartottuk az
ökumenikus diakónia emlékezetes napjait.
A számok közül csupán egyet említünk: 300m3 gázt használtunk, hogy ez alatt a két hét alatt
melegben, jó körülmények között fogadjuk a fedélnélkülieket. Aki ismeri a jelenlegi árakat,
tudja, hogy ez legalább 100.000 forintot jelent. A villany és vízszámla később érkezik, nem
beszélve a takarításról és egyéb más költségekről – minden „pénzt megért” ez a 14 nap.
Kezdjük a résztvevőkkel: naponta átlag 18, összesen 252 hajléktalan töltött legalább egy
éjszakát az Itínerben. Nagy részük visszatérő vendég volt. Ennek „megfelelően” 252 adag
ételt kaptak két hét alatt, bár sokszor kértek és kaptak „repetát” – szívvel főzött, szeretettel
„’sütött” ételt.
A nehézségeket sem hallgatjuk el:: egyikük epilepszia-rohamba esett, egy valakit el kellett
vinni Bajcsy kórház SB (sürgősségi betegellátási) osztályára. Volt, aki nagyon messziről jött:
hite, élete, szeretete ugyancsak „felújításra” szorult. Kor szerint volt közöttük 25 éves és 50
esztendős, egészen tanulatlan és jól képzett munkásember. A gyülekezetek legjobb,
leglelkesebb tanúságtevőiket hozták magukkal. Összeszámoltuk: a két hét alatt 45-en voltak,
akik a vacsorát és reggelit készítették, akik tanúságot tettek, fiatalok, akik gitároztak,
énekeltek. A közösségek lelkészei megtalálták a hangot a fedélnélküliekkel, sok „tanítás” sok
ima, ének tette tartalmassá ezt a „lelkigyakorlatot”.
A két hét összefoglalását csütörtökön, február 13-án 22.00 órakor hallhatjuk a Mária
Rádió 94.2 FM sávján. Az adventista, a baptista, az evangélikus, a katolikus közösségek
lelkipásztorai közül néhányan azért ülünk le a Rádió stúdiójában, hogy Nikodémus módján
megköszönjük az Úrnak ezt a két hetet, hogy a jövőről kérdezzük az Istent.
Igen, a jövő: mi lesz a józsefvárosi ökumenizmus jövője? Tovább folytatjuk az „asszonyok
imáját”. Ahogy Szűz Mária „kiimádkozta”
fiánál a víz borrá változtatását, úgy szeretnénk,
ha nőtestvéreink: asszonyaink és leányaink
kiimádkoznák
az
ökumenikus
jövőt
kerületünkben. Húsvétig a csütörtöki –
mosatási - napon délután 3 és 6 óra között
találkozunk a „megszokott csapattal”, hogy
egy kiadós ebéd, vacsora, beszélgetés és ima
tartsa meg a diakónia „folyamatosságát”,
felkészítve őket a Húsvétra: a Nagycsütörtök
esti lábmosásra, a közös, Nagypénteki,
Kálvária téri keresztútra, a Nagyszombatesti
vigíliára és a Húsvétvasárnapi feltámadási körmenetre.
Istennek legyen hála!

