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kérek tőled: azt a nagy örömet, amely be-
töltötte a három napkeleti bölcs szívét,
mikor meglátták a Feléd és édesanyád
felé vezető csillagot. Ugyanazt az ámu-
latba ejtő gyermeki örömet szeretném át-
élni, amelyet a pásztorok éreztek az
angyalok örömhíre hallatán, és amelyet
olyan nehezen találunk meg. azt a felis-
merésből származó, szabadságot adó örö-
met, amely által megértjük, hogy közel

vagy hozzánk, és embernek, isten gyer-
mekének lenni csodálatos. ezen öröm hi-
ányában mindent elborít a sötétség
homálya. e nélkül érzékeinket eltompítja
a karácsonyi vásárlási láz, a tucatszámra
gyártott termék. 
Kedves Jézuska! ajándékozd nekem azt
az örömteljes bizonyosságot, hogy a bol-
dog betlehemi csillag végigkísér életuta-
mon. amikor ezt az örömet kérem tőled,
nem a mindennapi önzésem leküzdésétől
mentes, kényelmes, nekem tetsző életre
vágyom, hanem arra az örömteljes hitre,
hogy te minden sötétséget elűzöl, és

megbocsátod a bűneimet. valójában csak
ezt az örömet lehet megosztani másokkal.
és az öröm ezzel nem lesz kisebb, ellenke-
zőleg: megtöbbszöröződik. ez az öröm az
igazi karácsonyi ajándék, amit nagyon
egyszerű módon oszthatunk szét: mo-
sollyal, imával, együttérzéssel, segítség-
gel, megbocsátással. 
Köszönöm neked, Jézusom, hogy tagja
lehetek az aCn nagy családjának, amely

az egész világnak a legna-
gyobb örömet kívánja közvetí-
teni. a legnagyobb öröm az,
hogy az isten maga a jóság,
szeret és ismer bennünket, és
emberré lett értünk. látjuk
a te csillagodat, amely a legin-
kább szükséget szenvedő egy-

ház felett ragyog. Örömmel hozzuk neked
ajándékainkat, és a rászorulók elé helyez-
zük azokat.
Kedves Jézuska! áraszd el a karácsonyi
örömöd kegyelmével és áldásával az aCn
minden jótevőjét, munkatársát, családját
és mindenkit, aki e szervezetet a szívében
hordja.
a te szolgád, 

Barta Martin Mária atya, 
az ACN segédlelkésze 

Kedves Jézuska!
az idei karácsonyi levelemet egyenesen
neked küldöm. remélem, hogy drága ba-
rátaim és az aCn olvasói ezt megértik.
tudom, hogy nagyon sok gyerek csak
azért ír neked karácsonykor, hogy meg-
hozd nekik a várva várt ajándékokat. Be-
vallom, hogy e levél írásakor kicsit én is
kételkedem abban, hogy teljesen őszinte
szándékok vezérelnek. Csakhogy ez már
nem gyerekjáték – a kétségeim
pedig jelzik, milyen kicsi a
hitem. a kishitűségnek viszont
ma nincs helye: a karácsony –
nem beszélve arról az időről,
amit épp átélünk – túlságosan
fontos az ilyen érzésekhez. el-
jött az ideje annak, hogy őszin-
tén és nyíltan elbeszélgessek veled – úgy,
mint egy jó baráttal.
Kedves Jézuska! annyi sötétség lakozik
a családokban, a világban, sőt a te egyhá-
zadban is, amelynek pedig a világ világos-
ságának kellene lennie! villogó karácsonyi
égőkkel igyekszünk ezt a sötétséget szét-
oszlatni, de csak még homályosabbá válik
a látásunk. nem látjuk már az utat mutató
betlehemi csillagot. születésed a betle-
hemi jászolban a valóságban is az embe-
riség „csillagfényes órája” volt, de
a sötétség a világosságodat nem fogadta
be (vö. Jn 1, 5). ezért csak egy dolgot

„Az életben léteznek nehéz
pillanatok, a kereszt ideje,
de semmi sem szüntetheti
meg azt a természetfeletti
örömet, amely az örökös
alkalmazkodás és változás
ellenére mindig jelen marad.
Ez az öröm fénysugárként
világít, és abból a belső
bizonyosságból születik,
hogy Isten mindenekfelett,
végtelenül szeret.“
Ferenc pápa  
Gaudete et exsultate c. apostoli buzdítása 

„Ezért csak egy dolgot kérek Tőled: 
azt a nagy örömet, amely betöltötte
a három napkeleti bölcs szívét, mikor
meglátták a Feléd és Édesanyád felé
vezető csillagot.”

Szűz Máriának szentelt templom a szíriai
Homse-ban: Oszoljon szét a sötétség!
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Ez volt az iskolám Homse-ban. 
Egyszer majd újra állni fog

„Maradunk, Szíria a hazánk.” 
Két testvér édesanyjukkal

„A mélységből kiáltok Uram, hozzád.” 
Ima az aleppói örmény katolikus 
templomban

A romok gyermekei

európában is több százezer szíriai keresz-
tény vár arra, hogy hazatérhessen. Ha
 nincsenek kórházak, sérülteket és meg-
nyomorítottakat ellátó intézmények, ha
nincsenek iskolák, templomok és közös-
ségi központok, nehéz elképzelni itt az
életet.  a menekülő szíriaiak első lépésben
is az anyaszentegyházhoz fordulnak biza-
lommal. 
szent Márk evangéliumában olvasható,
hogy Jézus megölelte a gyermeket, a ta-
nítványoknak pedig ezt mondta: „aki be-
fogad egy ilyen gyermeket az én
nevemben, engem fogad be“ (Mk 9, 37).
a csaknem tizenhárommillió, háború
által kiűzött szíriai között hétmillió gyer-

mek és fiatal van, és közülük több száze-
zer keresztény. az ország jövője bizony-
talan. az egyház befogadja ezeket
a gyerekeket, és helyes irányba kívánja
terelni az életüket. anyagilag és lelkileg
egyaránt segítséget nyújt nekik, amint
azt Xvi. Benedek pápa is írja: „a hit azt
a meggyőződést jelenti, hogy isten az,
aki az emberek jövőjét biztosítja.”  a szí-
riai egyháznak erre nincs kellő eszköze.
szíve telve van szeretettel, ám a keze
üres. De mi is az egyház részét képezzük,
és megtölthetjük az üres kezeket úgy,
hogy a szíriai keresztényeknek – a romok
gyermekeinek – reményteljes jövője le-
hessen.  •

Mara egy a hatvanötezer gyermek közül,
akinek segítséget nyújthattunk. tejet, lisz-
tet, ruházatot és gyógyszereket biztosítot-
tunk a számára. ezt a helyi egyházzal
karöltve tehettük meg. ez az egyedüli
szervezet, amely úgy-ahogy működik
aleppóban, Homse-ban, Hamában, idlib-
ben és más, a szíriai harcmezőn fekvő,
tönkretett városban. a lebombázott temp-
lomok romjain ma emberek térdelnek,
imádkoznak, megvallják bűneiket és kö-
szönik istennek, hogy életben maradtak. 
„a hit az isten szeretetébe vetett bizalmat
jelenti“ – írja Xvi. Benedek pápa. Mi más-
ból nyerhetnénk nagyobb reményt és
 bizonyosságot arra, hogy isten sosem
hagyja el az ő gyermekeit?
Mara és a többi gyerek talán nem tudja,
hogy az elmúlt hat évben hétszáz projek-
ten keresztül, mintegy 30 millió euróval,
az aCn segélyszervezete segítette őket és
családjaikat. talán nem is sejtik, hogy az
aCn a jövőben is támogatni fogja őket,
amikor elérkezik az idő az iskolák, temp-
lomok és egészségügyi központok újjáépí-
téséhez. libanonban, Jordánban és

„Aztán odahívott egy gyereket, kö-
zéjük állította...“ (Mk 9, 36). A gyer-
mekek jelentik számunkra a jövőt.
Ők egyben az Egyház jövője is. Az
Önök segítségének köszönhetően
sok gyermeket menthettünk meg
Szíriában. Általuk pedig megvéd-
hettük az Egyház egy kis részét is
ebben az országban.  

Bármilyen, szeretettel felajánlott adományukat az itt ismertetett és hasonló projektek támogatására fordítjuk,
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Akik nem a menekülést
választották 

„Ez az én testem, mely értetek adatik“ (Lk 22, 19b). Talán sehol a vi-
lágon nem élik át olyan intenzíven Krisztus szenvedését, mint a mai
Szíriában.
aki elmenekülhetett, az elmenekült. a szí-
riaiaknak több mint fele menekültté vagy
kitelepítetté vált a saját hazájában. aki ma-
radt, az a romok között él és éhezik. a lel-
kiatyák maradtak Homse-ban, aleppóban,
Hamában és más viharvert városokban.
Jelenlétük bátorságot ad a keresztények-
nek. soha nem testesítette meg ennyire az
egyház a reményt, mint most. ezt a re-

ményt a papok szóval és tettel is közvetí-
tik. Havi százötven dollárból élnek, és ezen
is megosztoznak a szegényekkel. a lelkia-
tyák tanúsága erőt ad a szükséget szenve-
dőknek. Honnét származhat az erejük? a
Krisztussal való találkozásból. „a szenve-
dések közepette nő és erősödik a megvál-
tás és megmentés üzenete” – mondja
samir nassar püspökatya, a damaszkuszi
maroni egyházmegye főpásztora. „a távo-
zás kísértése láthatatlanul állandóan jelen
van” – teszi hozzá. a keresztelések és há-
zasságkötések száma 75%-kal csökkent,
míg a temetések napirenden vannak. „a
szíriai egyház jövője – ahogy szerte a világ-
ban – a papi hivatásokon áll vagy bukik.  Mi
lenne az egyházból papok nélkül?” a mi-
seadományok ebben a helyzetben friss,
felszabadító fuvallatként hatnának.
az aCn pápai alapítvány – segélyszervezet
a püspökatyának és kilenc paptestvéré-
nek miseadományként 4 320 eurót aján-
dékozott. Jean-abda arbachnak, a
görögkatolikus egyház melkita érsekének
és a Homse-ból, Hamából és yaburd paró-
kiából származó tizennyolc paptestvéré-
nek 14 400 eurót adományoz. a 2017

márciusában hazánkban járt arbach érsek
üzeni nekünk: „Béke legyen veletek! a ti
segítségetek élteti reményünket.” a lata-
kie-ból származó antoine Chbeir, a maro-
niti püspök is segítséget kér harminc
papja számára (24 000 euró), és szent pál
apostolt idézi: „Mi azonban a megfeszített
Krisztust hirdetjük” (1 Kor 1, 23), és „isten-
nek a „gyöngesége” erősebb az emberek-
nél“ (1 Kor 1, 25b). emellett rámutat a
szíriai keresztények jelenkori szenvedé-
sére és a szeretet kötelékére, amellyel
hozzánk kötődnek. •

szíria

Szentmise az elsőáldozók számára.
III. Gregorios, görög-melkita
nyugalmazott pátriárka

Krisztus – minden nemzet világossága. 
A szíriaiaké is

„Azon az éjszakán, amikor
elárultatott…” Szentmise bemutatása
a jótevőkért Hama városában

melyekkel lehetővé teszik az ACN pasztorációs munkáját.
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Karácsony

segítség a túléléshez – elég 20 euró

tweetelés istennel – elég 50 euró

egy hely, ahol „otthon” lehetünk istennel –
elég 100 euró

Karácsonyi ajándékok a szükséget szenvedő Egyháznak

A venezuelai Chirgua és San Cristobal városban élő Sarutlan Kármelita Nővérek szí-
vükben nagy örömmel, de üres asztallal fogják ünnepelni a karácsonyt.
a világ legmagasabb inflációját elszenvedő, csődbe jutott vidéken szörnyű élelmiszerhi-
ánnyal kell a helyieknek küzdeniük. senki se tudja, mit hoz a holnap, egyik napról a másikra
tengetik az életüket. a nővérek is tanácstalanok, nem tudják, honnan kerítsenek kenyeret,
ivóvizet és gyógyszereket. Chirguában huszonöt, san Cristobal két kolostorában pedig hu-
szonnégy és huszonhárom nővér él és szolgál. a három kolostor kenyérszükségletét száz
dollár fejében azonban biztosítani lehetne. Ugyanekkora összeg fedezné egy nővér fél éven
át tartó teljes ellátását is. Ha találnánk magunk között ezer jótevőt, aki karácsonyra letenne
a nővérek asztalára 20 eurót, az felérne számukra a szerzetestestvérük és tanítójuk, lisi-
eux-i szent teréz ígérte csodás „rózsaesővel”: „a mennyben azzal fogom tölteni az időmet,
hogy jót tegyek a földön. rózsaesőt hullajtok rátok.” szent teréz rózsái – a gyógyulás, misz-
szió, élet és szeretet rózsái – itt vannak a mi kezünkben is. •

„Aki az igazságot keresi, az Istent keresi, akár világos előtte, akár nem!” – írja Szent
Edit Stein.
sok fiatal keresi az igazságot. De megtalálható-e az igazság kétszáznyolcvan karakterben,
egy tweetben? Bizonyára nem. a tweetelés azonban kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy
válaszoljunk sok, igazság után kutató fiatal kérdésére, ahogy azt Michel remery Tweetelj Is-
tennel című könyvében is megtette. az angol, albán, horvát, litván, román, ukrán, német és
holland nyelvű megjelenést követően most szlovákul is hozzáférhetünk remery könyvéhez.
a kötet jellemzője, hogy a kérdésekre adott válaszok tömörek és katolikus szellemben íród-
tak. az is fontos, hogy a mű a szükséges applikációt is tartalmazza, továbbá olyan multime-
diális anyagokat is közöl, amelyek a fiatalok kezdeményezésére születtek – az ő ötletük volt
például, hogy az evangélium rövid tanúságtételek formájában is terjedjen. Most készül a
könyv arab fordítása, ami a Közel-Keleten élő fiatal keresztények igazságszomját is csilla-
píthatná. a libanoni kiadó remek ötletekkel, kiváló nyelvi készségekkel és jó szándékú csa-
pattal rendelkezik, de a megjelentetés – fordítás, nyomtatás, terjesztés – költségeit nem
tudja előteremteni. Ha néhány száz adakozó ötven euróval hozzájárulna ehhez a projekthez,
a Közel-Kelet fiataljai már ezen a karácsonyon közvetlenül „cseveghetnének” istennel. •

Szenegálban, Malban és sok más nyugat-afrikai vidéken a keresztények kisebbség-
ben élnek.
a muszlimok gombaként szaporodó mecseteikkel szemben a keresztény közösségek csupán
olyan nyomorúságos menedékhelyeken vagy a szabad ég alatt tudnak összegyűlni, amelyek
alig nyújtanak menedéket a szakadó eső, tépázó szél vagy tűző nap ellen. a nehéz körülmé-
nyek ellenére a helyi egyházközösségek mégis virágoznak. Jó példa erre a mali yassoban
működő gyermek Jézusról nevezett szent teréz-plébánia, amelynek ötezer híve van. az egy-
házközség rozoga kis kápolnájába azonban csak százötven lélek fér be, ezért a helyiek egy
kétezer főt befogadó templom építésébe fogtak. sajnos a szűkös anyagi kereteik nem teszik
lehetővé a fedésre szánt hullámtető bebiztosítását, hiszen ehhez 48 000 euróra volna szük-
ségük. Hasonló a helyzet a Béninben található sekegouru és a szenegáli ziguinchor plébá-
niákon, mivel itt is pénzhiány miatt álltak le az építkezések. eljött hát a kedvező pillanat
számunkra, kedves testvérek, hogy segítsünk az afrikai keresztényeknek. Ha fejenként 100
euróval hozzájárulunk az építkezésekhez, végre helyükre kerülhetnek a tetők, felépülhetnek
a falak, beékelődhetnek a tartópillérek. ne feledjük: támogatásunkkal az afrikai kereszté-
nyek megerősítést nyerhetnek abban, hogy ők is az anyaszentegyház védő szárnyai alá tar-
toznak, amely nem ismer kisebbséget és nem tesz különbséget a testvérek között.
adakozásunk ezáltal sokkal többet jelenthet puszta anyagi hozzájárulásnál. •
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a nyolc éve tartó krízishelyzet alatt közel
5,5 millió ember menekült el szíriából. az
ottmaradottak rendkívül összetett prob-
lémákkal küzdenek, hiszen napi szinten
szembe kell nézniük a szenvedéssel, de -
strukcióval, az emberi élet kisemmizésével. 
a kritikus helyzet elszenvedői közé első-
sorban az apostoli idők óta szíriában élő
keresztények tartoznak. a helyi közösség
létszáma a háború kitörése előtt közel
1,5 millióra rúgott, napjainkban a hivata-
los adatok szerint alig félmillióan marad-
tak belőlük. a szíriai kereszténységet –
hasonlóan az iraki helyzethez – kétezer év
után a teljes megszűnés fenyegeti.
Közel 13,1 millió ember élete függ a hu-
manitárius segítségnyújtástól. „a rászoru-
lók nagy része rendkívül szegény,
sebezhető, kétségbeesett és szükség -
helyzetben él. a keresztényeknek nagy
 szükségük van a kitartó imáinkra, gondos-
kodásunkra, szeretetünkre, támogatá-
sunkra, minden olyan eszközre és
lehetőségre, amely az adott körülmények
között biztosítja számukra – az egyházat
és társadalmat egyaránt fenyegető, erős
eufemizmussal kifejezett – nehéz életkö-
rülmények átvészelését.” – nyilatkozta
aleppa antoine Chahda érsekatya, aki az
aCn meghívására 2018 november végén
szlovákiába látogatott.
Becslések szerint napjainkban körülbelül
a szíriaiak 70%-a él mélyszegénységben,
ezért a 6,3 milliónyi kitelepített egyén
rendkívül nagyra értékeli az egyház nyúj-
totta egészségügyi ellátást.
szíriának nagy szüksége van a fiatalokra
és a gyerekekre – ezen múlik a jövője.
a háborús körülmények azonban közel
3 000 iskolát tönkretettek, több mint 1,7
millió diák nem jár iskolába és 5,8 millió
gyerek segítségre szorul a művelődés
terén. 150 000 szakember hagyta el a vi-
déket, köztük számos tanár is. „az iskola
nélküli nemzedék kallódó generáció,
amely a reményvesztettség miatt köny-
nyen az isis karmai közé kerül. a mi fel-
adatunk újraéleszteni a multikulturális
szíriai társadalmat. Meggyőződésünk,

a megbékélés és megbocsátás vallása, és
a Közel-Kelet leginkább ezt a szellemisé-
get szomjazza.
szíriát közel háromszázszor említi
a szentírás. Biztosan mindenki ismeri
a következő részletet: „azokban a napok-
ban történt, hogy augusztusz császár ren-
deletet adott ki, hogy az egész
földkerekséget írják össze. ez az első ösz-
szeírás Quiriniusz, szíria helytartója alatt
volt. Mindenki elment a maga városába,
hogy összeírják. József is fölment galilea
názáret nevű városából Júdeába, Dávid
városába, Betlehembe, mert Dávid házá-
ból és nemzetségéből származott, hogy
összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki
áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk
alatt elérkezett a szülés ideje. Mária meg-
szülte elsőszülött fiát, bepólyálta és já-
szolba fektette, mert nem jutott nekik hely
a szálláson“ (lk 2, 1–7).
Kedves Barátaim! amikor karácsonykor
olvasni fogják ezeket az igéket, gondolja-
nak arra, hogy a napjainkban élő szíriai
keresztények – és velük együtt az aCn
szlovákia nemzeti irodája – hálásan kö-
szönik állhatatos imáikat, tanúságtételü-
ket és nagylelkűségüket. ezeknek is
köszönhetően úgy érzik, nincsenek egye-
dül, hiszen isten nem feledkezett meg
róluk – sőt épp fordítva, az adományokon
keresztül megtapasztalják isten szerete-
tét. Békés, áldott karácsonyi ünnepeket
és további szoros együttműködésben
megélt 2019-es esztendőt kívánunk min-
denkinek!

     

Az ACN Szlovákia – Szükséget
Szenvedő Egyház november
26-án kezdte meg a Szíria
megsegítése című kampányát

hogy ha biztosítjuk az iskolalátogatás le-
hetőségét, és biztonságot, stabilitást nyúj-
tunk a gyerekeinknek, lerakhatjuk egy
békésebb szíria jövőjének az alapjait” –
mondta iii. gregorios, görög-melkita pát-
riárka.
az aCn jelenleg 65 projektet támogat, me-
lyek a gyerekek és fiatalok művelődését
szolgálják, élelmiszer- és orvosi ellátást
biztosítanak, illetve gondoskodnak a ke-
resztény családok lakhatásáról – több
mint 6 000 keresztény házát rombolták
ugyanis le. további 29 projekt révén több
mint 200 templom és egyházi épület re-
konstrukciója zajlik, 40 projekt pedig terá-
piás és pasztorációs tevékenység
biztosítására szolgál. 
„az emberek már nem bírják tovább. nor-
mális életet szeretnének élni, a saját
ágyukban, nyugodtan aludni éjszaka, reg-

gel pedig munkába menni. nagy szüksé-
günk van az imára. imára és még több
imára. ez az egyetlen dolog, ami egységet
teremt köztünk ezen a vidéken” – hangsú-
lyozta a Homse egyházmegyéből érkező
Jean-abdo arbach, görög-melkita pátri-
árka.
a szíriában maradtak abban reményked-
nek, hogy elérkezett a megújulás ideje,
amely nemcsak a városokat és az államot,
hanem a szíveket is átjárja. a szír dráma
mély sebeket hagy maga után, de a folya-
matos frusztráció, fáradtság és fájdalom
ellenére érezhető az emberek új élet utáni
vágya. 
a Közel-Keleten élő keresztények fontos
közvetítő szerepet töltenek be a siíta és
szunnita muszlim közösségek között,
mivel ők a pluralista társadalom és szoli-
daritás kialakításának kulcsai, ami létfon-
tosságú lehet a régióban. a kereszténység

Martina 
Hatoková,
az ACN Szlovákia –
Szükséget Szenvedő
Egyház nemzeti
irodájának
igazgatónője

Szíria békés jövője 
a mi kezünkben is van
A Szíriának nyújtott segítségünk nem csupán a háborús helyzet kivál-
totta megható humanitárius összefogásra adott választ jelenti. A pol-
gárháború miatt szenvedő emberek azonnali és közvetlen támogatása
az élet azon területeire irányítja az ACN figyelmét, amelyek kulcsfon-
tosságúak lehetnek Szíria békés jövőjét illetően.

melyekkel lehetővé teszik az ACN pasztorációs munkáját.
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Thomas 
Heine-Geldern
az ACN végrehajtó
 elnöke

Adakozóink leveléből
Kockázat
Ma kaptam kézhez az alapítványukat be-
mutató promóciós anyagot, amely részletesen
ismerteti az adományozás menetét. Bevallom,
korábban nem hallottam az Önök szerveze-
téről. Egy rövid szórólapot találtam csak vé-
letlenül a nagybiccsei (Bytča) templomunk-
ban, amihez egy csekket is mellékeltek. Úgy
döntöttem, kockáztatok, és támogatom a se-
gélyszervezetüket. Most már látom, hogy jó
kezekbe került az adományom. Szeretném
Önöket biztosítani, hogy a jövőben is szá-
míthatnak a támogatásomra.

egy szlovákiai adakozó

Irén pénzadománya  
Hat unokám van – az egyikük Irén, aki ti-
zennyolc éves korában hagyott itt minket.
Minden unokámnak karácsonyra pénzt
szoktam ajándékozni. Irénnek nincs bank-

számlája, ő már a mennyben van, ezért
úgy döntöttem, a neki szánt összeget az
ACN-nek adom. Biztos vagyok benne, hogy
ez volna Irén akarata is – ő is valamilyen jó
szándékra ajánlaná az összeget. 

Irén nagyapja Hollandiából 

Egyesülés a szeretetben 
Maradjunk egyek az imában, bízzuk tervein-
ket az Isteni Gondviselésre, őrizzük meg erős
reményünket és szilárd hitünket Krisztusban!

egy kanadai adakozó

Nagyszerű lehetőség 
Köszönöm az információkat, amiket küld-
tek! Továbbra is élni szeretnék az adakozás
e nagyszerű lehetőségével, amivel talán
enyhíteni tudom a lelki és anyagi szükséget
szenvedők fájdalmát.

egy osztrák adakozó

„te Betlehem, Júda földje, egyáltalán
nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei
közt, hisz belőled származik majd a vezér,
aki népemnek, izraelnek pásztora lesz”
(Mt 2, 6). Betlehem városát a bibliai idők-
től kezdve máig véres történelmi esemé-
nyek – gyerekgyilkosság, háború,
elnyomás – sújtják.
Betlehem a régióban élő keresztények
élethelyzetének szimbóluma, hiszen egy-
szerre egyfajta állandóság és örök létharc
járja át Krisztus születésének helyét.
imádság nélkül azonban bizonyára már
régen elveszett volna a város.

a rózsafüzér imádsága a betlehemi keresztényekre irányítja a világ fiataljainak a figyel-
mét. Hogyan teszi ezt…? a panamában megrendezésre kerülő 2019-es Keresztény if-
júsági világtalálkozón a fiatalok olyan rózsafüzéreket kapnak, melyeket a betlehemi
keresztények készítettek olivafából. Összesen egymillió betlehemi rózsafüzért oszta-
nak szét, melyből nemcsak a résztvevők, hanem minden résztvevő egy-egy honfitársa
is kap. egy rózsafüzér előállítása egy dollárba kerül. a rózsafüzér-készítést vállaló csa-
ládoknak ez a kezdeményezés fontos megélhetést biztosít. a betlehemiek külön örül-
nek annak, hogy Ferenc pápa kérésére több százezer fiatal imádkozik majd a békéért.
erre a projektre 100 000 eurónyi támogatást ígértünk. Ki szeretne hozzájárulni a vi-
lágbékéért folytatott kampányhoz, amely összeköti Betlehemet panamával?

Rózsafüzér a fiatalokért

Kedves Barátaim!
Amikor nemrég meglátogattam egy
közel-keleti szíriai menekülttábort, lát-
tam, hogy a kitelepített keresztények az
összes reménytelenségük és szenvedésük
ellenére mennyire örülnek a karácsony
közeledtének. Ez nagyon mélyen meg-
érintett engem! Betegeskedő öregek, ko-
moly arcú gyerekek, elgyötört édesanyák
– akik szinte már mindent elveszítettek az
életükben. És most a rideg és embertelen
körülmények ellenére rozoga sátraikban,
konténereikben a Megváltó születésére
készülődnek. És ahogy a közelgő ünne-
pekről beszélgettünk, valóban „megvál-
tottnak” tűntek! Minden szenvedés
ellenére…
Mekkora hit és mekkora bizalom kell
ehhez!
Amikor a szíriai keresztényekért folytatott
kampányunkra gondolok, ezeket a test-
véreket látom a lelki szemeim előtt. Sok
mindent tehetünk értük: esélyt kínálha-
tunk arra, hogy visszatérjenek a hazá-
jukba, újraépítsék vagy helyrehozzák
otthonaikat, templomaikat, megtapasz-
talhassák az összetartozás érzését. De ta-
nulhatunk is tőlük valamit. Például azt,
hogy mi számít igazi értéknek az életben. 
Ezt a két dolgot, vagyis az adakozást és
az egymástól tanulást az Önök nagylel-
kűségének köszönhetően tapasztalhat-
juk meg. Továbbra is az Önök szerető
szívébe helyezem a bizalmamat, és hála-
telten kívánok mindannyiuknak, kedves
jótevőink, örömteli és áldott ünnepeket.

Betlehem

A szent rózsafüzér imádkozása a Riói
Ifjúsági Világtalálkozón

ACN Szlovákia – Szükséget Szenvedő Egyház
Hviezdoslav tér 170/13
811 01 Pozsony

Ingyenes folyóirat.

Az IBAN-számlaszám: 
SK09 0900 0000 0051 2133 9396
E-mail: info@acn-slovensko.org
Web: www. acn-slovensko.org
Tel.: +421 948 192 091

KÉRJÜK, TÁMOGASSÁK AZ ÜLDÖZÖTT ÉS SZÜKSÉGET SZENVEDŐ KERESZTÉNYEKET IMÁVAL, ÁLDOZATTAL ÉS ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSSAL!
Az adományokat banki átutalással, csekkbefizetéssel, online fizetéssel a www.acn-slovensko.org weboldalon (a DARUJME.SK felületén

keresztül), a DOBROMAT.SK projekt útján (díjmentesen minden online vásárlás során), valamint adójuk 2%-nak felajánlásával küldhetik.
NAGYLELKŰSÉGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN MINDEN ÉVBEN 150 ORSZÁG TÖBB MINT 5 300 PROJEKTJÉT TÁMOGATHATJUK.


