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nek használjanak, és isten Országát építsük
általuk. 
a népek apostola, szent pál világosan leírja
az egyház alapját képező kegyelmi adomá-
nyok lényegét: „a kegyelmi adományok kü-
lönfélék ugyan, de a lélek ugyanaz... ezt
mind egy és ugyanaz a lélek műveli, tet-
szése szerint osztva kinek-kinek.“ (1 Kor 12,
4. 11). 
a kegyelmi ajándékok az egyház építésére
hívnak. e küldetés teljesítéséhez szükség
van a társadalom szervezettségére. az egy-
ház hierarchiája és a vele szoros kapcsolat-
ban álló intézmények nem működnek
öncélúan. az egyház látható struktúrája el-
sősorban az alapvető karizmát, az isteni sze-
retetbe foglalt felebaráti szeretetet szolgálja.
az egyház a kezdetektől fogva az egyik leg-
sajátosabb feladatának tekinti, hogy meg-
ossza javait azokkal, „akik szükséget
szenvedtek” (apCsel 2, 45b). ez a segítési
szándék az egyház lényegéből fakad, és
megegyezik az aCn – szükséget szenvedő
egyház – segélyszervezet küldetésével,
amely a szeretet terjesztésén, az isten gyer-
mekeihez méltó életkörülmények biztosí-
tásán fáradozik.
a Deus caritas est kezdetű enciklikában
Xvi. Benedek pápa világosan kifejti a társa-
dalmi jótékonyság keresztény alapelveit,
amely alól senki sem nyerhet felmentést:

„az egyház isten családja a világban. ebben
a családban nem lehet szükséget szenvedő.
Ugyanakkor a caritas-agape felülmúlja az
egyház határait: az irgalmas szamaritánus-
ról szóló példabeszéd a mérce, mely a sze-
retet egyetemességét mutatja; a szeretetét,
mely a rászoruló felé fordul, akivel az ember
„véletlenül” (vö. lk 10,31) találkozik, bárki
legyen az. a szeretet parancsának ezen
egyetemességét tiszteletben tartva van sa-
játosan egyházi feladat is – az a feladat,
hogy az egyházban, mint egy családban,
egyetlen gyermek sem szenvedhet ínséget,
hiányt. ebben az értelemben érvényes a
galata-levél részlete: „ezért amíg időnk
van, tegyünk jót minden emberrel, de külö-
nösen hittestvéreinkkel” (6,10).
Kedves Barátaim! Köszönöm, hogy az aCn
segélyszervezeten keresztül hozzásegítetek
az egyház építéséhez a világban. Köszö-
nöm, hogy a felebaráttal szemben gyako-
rolt szeretetcselekedeteitekkel kifejezitek
isten iránti szereteteteket, amelyre az igaz-
ságosságon túl az embernek mindig szük-
sége volt és szüksége is lesz.
Hálás szívvel áldalak titeket:

Barta Mária Martin atya, 
az ACN segédlelkésze 

Kedves Barátaim!
„ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel
lelki házzá...“ (1 pt 2, 5) – szólít meg bennün-
ket szent péter, az első pápa, akit Jézus az
egyház sziklájává emelt. Mi képezi az egy-
ház alapját? az egyházat nem a szebbnél
szebb épületek alkotják, amelyekbe a
szentmisék idejére összegyűlünk. Még csak
nem is egy jól működő szervezetet értünk
az egyház alatt. az egyház alappillére az is-
teni Kegyelem, amellyel isten az Ő jóságá-
ban gazdagon megajándékoz minket. az
egyház szegletkövét maga Jézus képezi, rá
építi a szentlélek a megváltás művét,

amelyről az apostolok és az erre meghívot-
tak tanúságot tesznek, és amelyet a lélek
számos adománnyal és ajándékkal lát el.
ezeket az ajándékokat nem azért kaptuk,
hogy a saját tulajdonunkat gazdagítsuk,
hanem hogy az egész keresztény közösség-

Az Egyház
alappillére az Isteni
Kegyelem, amellyel
Isten az Ő jóságában
gazdagon
megajándékoz
minket.

Szükséget Szenvedő Egyház
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„Mi vagyunk az Isten épületé-
nek élő kövei, mélyen egy-
beépítve Krisztussal, a
szegletkővel. Mit jelent min-
dez? Azt jelenti, hogy min-
dannyian templomok
vagyunk, mi alkotjuk az élő
Egyházat, és amikor együtt
vagyunk, a közöttünk lakó
Szentlélek épít bennünket
egyházzá.“ 
Ferenc pápa, 
általános kihallgatás, 2013. június 26.
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Meg akarták szüntetni a plébániát – túl kevés volt a hívő, és nem sike-
rült előteremteni az új kápolna költségeit.
ám az ukrajnai kis hívőközösség záporožec megyében harcba szállt, szüntelen imádságba
kezdett az egyházközség védőszentjéhez, pió atyához. a hívek továbbra is szerettek volna
gyónáshoz és szentáldozáshoz járulni, ájtatosságokon részt venni – végül sikerült meg-
nyerniük a lelki vezetőket. 2008-ban visszatértek közéjük a szalézi misszionáriusok. De
továbbra se volt kápolnájuk, csak egy családi ház szobája szolgált ideiglenes helyszínként
a szentmisékhez. ez azonban túlságosan kicsinek és szűkösnek bizonyult. a helyi egyház-
közösség ekkor megvásárolta az egykori pékség régi épületét, azonban ennek a felújítása
túlságosan igényesnek tűnt. a romos ház azonban alkalmatlan volt arra, hogy isten há-
zaként szolgáljon. Mára ez a lerobbant épület nyüzsgő építkezés helyszínévé változott.
és az egyházközség folyamatosan nő… szeptemberben ünnepeljük pió atya halálának
50. évfordulóját – erre az alkalomra szeretnék a helyiek befejezni az új kápolna építését.
addig is folyamatosan mutatnak be szentmisét az épülőfélben lévő kápolnában is. a kö-
zösség kitartásának e csodájához 30 000 eurónyi támogatást ígértünk. •

pió atya közbenjárása

A felújításra váró, Szent Pió atya tiszteletére
felszentelt kápolna, szentmise bemutatása
közben

Új evangelizáció

Minden a házasságban 
és a családban kezdődik

A családi katekézis és pasztoráció első
gyümölcse – új szeminaristák

„A házasság az Isten képe és szeretete bennünk. Ez nagyon szép! Ugyanis Isten maga is szeretetközösség:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek öröktől fogva és örökre tökéletes egységben él. Éppen ez a házasság titka:
Isten a férjet és a feleséget egyetlen létben köti össze.“                                                                              Ferenc pápa 

a házasság szentségének ez a meglepő
mélysége részletesebb magyarázatot
kíván, amelyet Ferenc pápa Amoris laeti-
tia (121) kezdetű apostoli levelében fejt ki.
ez a levél számos gyakorlati tanácsot tar-
talmaz, és vezérfonalként szolgálhat a
családpasztoráció során az egyházme-
gyék számára. 

a görögkatolikus nagyváradi (románia)
egyházmegyében már három éve működ-
tetnek egy felnőtteknek és fiataloknak
szóló művelődési programot, amely a há-
zasság és a család témájára épül. a prog-
ram résztvevői elsősorban a saját életükre
alkalmazzák a tanultakat. ezt követően
megpróbálják a plébániájuk hívei és az ér-
deklődők számára felhívni a figyelmet a
házasság és a család jelentőségére, nem-
csak mint „a társadalmi rend alapvető
magjára” (Xvi. Benedek pápa), hanem
mint a hit, remény és a szeretet megélé-
sének helyére is.
a program sikeres. a családon belül az
ember megismeri az élet és a szeretet ér-
tékét, és ezek szerint cselekszik is. a csa-
ládi katekézis első éveit követően máris
gyarapodás figyelhető meg az egyház-
megyében: növekszik a születések száma
és több fiatal a papi hivatást választja.
Olyanok is aktívan kiveszik a részüket a
közösség életében, akik korábban eltá-
volodtak az egyháztól. a program szá-
mos érzékeny, ellentmondásokkal teli
témával is foglalkozik, ilyen például az
egyházon és családon belüli szolgálat, a
megbocsátás, a felebarát megintése.

ezek a témák nem mindig vidámak,
azonban a program résztvevői számára a
kurzus lelki megújulás, a felépülés, talál-
kozás és az elmélkedés idejéül is szolgál.
Meglepetésekkel teli találkozások, ta-
pasztalatcserék zajlanak itt, és új barát-
ságok születnek.
nagy az érdeklődés, a résztvevők száma
folyamatosan nő, jelenleg több mint két-
ezren látogatják a kurzust. többen is szí-
vesen jönnének, de a romániai 250
eurónyi minimálbér ezt nem teszi min-
denki számára lehetővé. virgil Bercea
püspök ezért a „koldus alázatával” arra
kér minket, hogy 11 250 eurónyi éves tá-
mogatással járuljunk hozzá a program-
jukhoz, hogy minél többen részt
vehessenek benne, és az Örömhír így
mindenkihez eljusson. segélyszerveze-
tünk három éven át tartó évi 10 000
eurós támogatást ígért a projekt megva-
lósítására, hiszen – Ferenc pápát idézve
– a családi katekézis és pasztoráció a plé-
bániák és egyházközösségek számára
„nagy segítség a fiatal szülők felkészíté-
séhez. segít nekik, hogy tudatosítsák az
evangélium hirdetésére szóló küldetésü-
ket a családjukon belül.” •

Bármilyen, szeretettel felajánlott adományukat az itt ismertetett és hasonló projektek támogatására fordítjuk,
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A kenyai Kitui egyházmegyében található Musevi-domb történelmi jelen-
tőséggel bíró hely, mivel itt mutattak be először szentmisét a régióban.
napjainkban ezt a helyet Mária-zarándokhellyé szeretnék építeni. anthony Muheria
püspök több célt is kitűzött az építkezéssel kapcsolatban. egyrészt itt szeretné kiala-
kítani az egyházmegye lelkiségi központját, amelyben lelkigyakorlatokat szerveznének
a zarándokok számára, valamint ide helyeznék a kontemplatív nővérek kolostorát.
Másrészt a lelkiségi ház működésével a püspök atya gátat szeretne vetni a pogány val-
lások és babonák terjedésének – afrikában ehhez látható szimbólumokra és épüle-
tekre van szükség. a babonák terjedésének megállítására nem ismerünk biztosabb
közbenjárót isten anyjánál. a musevi szűzanyának 26 egyházközséget, 80 lelkiatyát és
240 000 katolikus testvért kell védelmeznie az egyházmegyében. a lelkiségi központ
építési költségeinek nagy részét a helyiek gyűjtötték össze, a befejező munkálatokhoz
azonban szükségük van még 80 000 euróra. Ki szeretne hozzájárulni a musevi istena-
nya-templom építéséhez? •

Így kellene kinéznie – a képen a Musevi-
dombi zarándokközpont modellje látható

Az együttélés
kultúrájáért
Szent Marcellin Champagnat, a Mária Iskolatestvérek rendjének alapí-
tója megelőzte a korát, hiszen már kétszáz évvel ezelőtt arra tanította
a szerzetes testvéreit, hogy a marista iskolákban ne alkalmazzanak
testi fenyítést és ne bánjanak megalázóan a gyerekekkel. 
„Ha nevelni akarjuk a gyermekeket, először
szeretnünk kell őket.” – szent Marcellin
Champagnat e gondolata magába foglalja
a keresztény nevelés lényegét. a marista
szerzetes a szeretetteljes nevelés elméletét
egyaránt kiterjesztette a fiúk és a lányok ne-
velésére. ez a nézet kétszeresen érvényes
az olyan vidékekre, mint Banglades, ahol a
gyerekek csak látszólagosan részesülnek a
felnőttekhez hasonló jogokban és elisme-
résben. az egyenlőtlen bánásmód különö-
sen az ún. „tisztátalanok” társadalmi
rétegét érinti. Bangladesben az etnikai ki-
sebbségek tartoznak ide, akik a teaültetvé-
nyek napszámosaiként robotolnak a

szerény megélhetésük biztosításáért. a
napi 23 kilogrammnyi összegyűjtött teale-
vélért – nagyobb mennyiséget képtelenség
egy nap leszedni – csupán 83 centet kap-
nak. a teaültetvények tulajdonosai teljesen
figyelmen kívül hagyják a munkások jogait. 
a teaszüretelők többsége keresztény vagy
hindu vallású, vagyis a vallás szempontjá-
ból is kisebbségnek számít. a lakosság
90%-a moszlim vallású, 9%-a hinduista – a
félmillió, nagyrészt keresztény katolikus
csupán a lakosság 0,3%-át képezi.
és éppen a keresztény és hindu gyerekek
találhatnak a sylhete egyházmegyében nyi-
tott új marista iskolákban lelki otthonra. a
marista testvérek fél évvel ezelőtt kezdték
el működtetni iskolájukat az egyházmegye
északi területein. az intézményt látogató 98
gyerekből 32 keresztény, 43 hindu és 23
moszlim vallású. Három éven belül várha-
tóan 450 főre növekszik a tanulók létszáma,
akiknek egyharmada keresztény vallású. a
tanulók háromnegyede szegény teaszüre-
telő munkáscsaládból származik, sokan kö-
zülük árvák. szent Marcellin iskolájában
mindannyian biztonságos és szeretetteljes
légkörre találnak.
az iskolából leginkább egy kápolna hiány-
zik – az a hely, ahol tapasztalható lenne a

szeretet forrása, isten valódi jelenléte. az Ő
szeretetéből fakad az iskola egyik fő külde-
tése: a másik kultúrájának elfogadása, a
békés együttélés és kölcsönös tisztelet
iránti nyitottság. az iskolai környezeten be-
lüli együttélés természetes módon teremti
meg a kölcsönös tisztelet és tolerancia kul-
túráját. a tanulók létszámának növekedé-
sével megnő az Úrhoz való imádkozás
vágya is.
a kápolnában szentmiséket mutatnának
be, imádkoznák a rózsafüzért, reggeli és
esti dicséreteket mondanának, tanítanák a
katekizmust. a kápolna képezné az iskola
szívét. az iskolásokon kívül a környékbeliek
lelkiségi központjává, a teaszüretelő mun-
kások szentmiséinek helyszínévé is vál-
hatna, hogy mindannyian erőt tudjanak
meríteni a szeretet örök forrásából. a ma-
rista testvérek e nagy vágyának, a kápolná-
nak a felépítésére 25 300 eurót ígértünk. •

A rózsafüzér közös imádkozása. 
De hol imádkozzanak, amikor esik?

A családias légkör sportolás közben 
is megnyilvánul

vallásközi párbeszéd

melyekkel lehetővé teszik az ACN pasztorációs munkáját.

Mária segítségével a babonaság terjedése ellen
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A szeretet misszionáriusa

„Isten szeretete megköveteli a vagyontól és az anyagiaktól való belső
szabadságot: Isten szeretete a mások iránti felelősségben mutatkozik
meg.“                                                                                              XVI. Benedek pápa

az emeritus pápa gondolata (Spe salvi en-
ciklika, 28) a misszionáriusok mindennapi
kenyere. a Mária szeplőtelen szívének
Kongregációjából származó Charitable De-
risseau atya ezt a saját élettapasztalatával
bizonyítja: „a misszionáriusnak önmagát
kicsivé kell tennie, hogy képessé váljon az
új kultúra befogadására. ebben a folyamat-
ban állandóan újraszületik.”
a haiti nemzetiségű atya a tizennégy Mexi-
kóban töltött év után már az ötödik évét
tölti guatemalában, plébánosként, vere-
paz egyházközségében, a Kálvária plébá-
nián. a plébánián élő 17 000 hívő többsége
indián, és a qeqchi-maya törzsből szárma-
zik. Kultúrájuk nyitott a keresztény szelle-
miség befogadására. Charitable atya alig
rendelkezik vagyonnal, belső szabadság-
ban él. Felelősséget érez a qeqchi-maya
törzs iránt. Másik két paptestvérével járja a
2000 km2-es plébánia területét. 132 helysé-
get látogatnak meg azért, hogy szentmisét
mutathassanak be, kiszolgáltathassák a
szentségeket, hittant, matematikát, írást és
olvasást taníthassanak. ez állandó kihívást
jelent a számukra. a mocsaras, úttalan
utak miatt a legtöbbször gyalog kell meg-
tenniük a nagy távolságokat, az öreg pic-
kup-juk ugyanis nem képes közlekedni a
göröngyös talajon.

„elesek és újból felállok. Megtanulok úgy
enni, mint ezek az emberek, gyakorlom a
türelmet, megtanulom elviselni a hideget,
a hőséget, együtt szenvedek és nevetek
velük, örülök a sikereiknek és aggódom, ha
gondjaik vannak. Faluról falura megyek, és
nem kérdezem, hol fogok enni vagy hol al-
szom majd. van, amikor erőt vesz rajtam a
fáradtság, máskor dühöngök, mert a test-
véreimnek annyi igazságtalanságban van
részük: nincsenek iskoláik, nincs áramuk,
tiszta vizük és egészségügyi központjuk. De
megéri a fáradozást, mert isten arcát látom
bennük.”
ezeket a gondokat Charitable atya és társai
a „szeretet simogatásának” tekintik. szere-
tik a rábízott indiánokat, és ők ezt viszonoz-
zák, hiszen az atyákon keresztül tapasztalják
meg az anyaszentegyház gondoskodását és
szeretetét. a helyi indiánok háromnegyede
a szegénységi küszöb alatt él, a régióban
pedig egyre növekszik az erőszak. a kábító-
szerekkel való kereskedés és az előre
 kitervelt bűncselekmény az egyik következ-
ménye a hosszú polgárháborúnak, amely a
kilencvenes évek végéig tartott. ez alatt az
idő alatt a qeqchi-maya indiánok nagyon
sokat szenvedtek. az egyház jelenti szá-
mukra a békét, Charitable atyára pedig mint
a szeretet hírnökére tekintenek. „Minden al-

Úton a peremhelyzetben élőkhöz: 
Charitable atya az egyik hitoktatóval

kalommal, amikor eljövünk, ünnepélyes
hangulat uralkodik el rajtunk.”
a misszionárius atyákat bántja, hogy a te-
lepülésekre nem juthatnak el gyakrabban.
egy új pickup-pal sokkal gyorsabban meg-
járnák az utakat, ezáltal több hitoktatót
 képezhetnének, és gyakrabban végezhet-
nének szentmisét. 13 400 eurót ígértünk
nekik. Megéri! Mária szeplőtelen szívének
Kongregációja már 63 éve van jelen guate-
malában. a misszionáriusok közül sokat
meghurcoltak, megkínoztak, megöltek. De
a szeretet magva, amelyet elvetettek, kike-
lőfélben van. •

Charitable atya a szentmisén

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.”
Charitable atya paptestvérével az indiánok
látogatása közben

Bármilyen, szeretettel felajánlott adományukat az itt ismertetett és hasonló projektek támogatására fordítjuk,

guatemala
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A mi erőnk nem az
építményekben van
A mi erőnk nem az építményekben van, hanem az emberekben – mon-
dogatja az egyik ismerősöm. Az ACN ereje sem az épületekben, hanem
az emberekben rejlik. Ti, konkrét személyek vagytok azok, akik már több
mint egy éve támogattok bennünket szóval, imával, áldozattal és anyagi
hozzájárulással, hogy segíthessünk a ránk bízottaknak: azoknak, akik
Krisztusért üldözést szenvednek és azoknak a rászorulóknak, akik nem
élhetnek méltó életkörülmények között. A nélkülözők többsége az ínség
ellenére is hű marad Istenhez. Az egyik oldalon az ő szilárdságuk, lelke-
sedésük és bizalmuk, a másik oldalon a Ti nagylelkűségetek és imátok
győz meg bennünket minduntalan arról, hogy Isten köztünk él, és minden
pillanatban figyelemmel kíséri az ő Egyházát és minden egyes gyermekét. 

a nagylelkűség láttán nem győzök újból és
újból köszönetet mondani azoknak a fiata-
loknak és időseknek, egyéneknek és
 családoknak, vállalkozóknak és közalkal-
mazottaknak, plébániáknak, szerzetesren-
deknek, rózsafüzéregyleteknek, papoknak
és püspökatyáknak, akik bekapcsolódnak
a folyamatban lévő,  A romoktól az otthono-
kig nevezetű projektünkbe. ez a projekt
közel 13 000, kilenc keresztény település-
ben élő iraki család házfelújítását támoga-
tatja. a ninivei-fennsík településeinek,
Bartellának, telekefnak, Quaraqoshnak,
telleskufnak, Karamlessnek, Batnayának,
Bahzaninak, Bashiquanak és Baqofának
lakói hazaindulnak! Örüljünk együtt annak,
hogy a világ jótékony adakozóinak köszön-
hetően visszatérhetett szülőföldjére 8 815
család, és 4 765 ház újból lakhatóvá vált
(2018-as, júliusi adat). Ott, ahol már a re-
ményvesztettség mutatta jeleit, éppen a

hazaérkező családok adnak reményt arra,
hogy a Közel-Keleten a kereszténység to-
vábbra is megmarad. a 2017 decemberétől
zajló projekt tevékenységébe imáitokkal és
tetteitekkel ti is bekapcsolódtatok. az ösz-
szes szlovákiai egyházmegye elfogadta a
felhívást a  ninivei-fennsík területén lévő ke-
resztény településekért mondott imához.

2018 májusában köszönetet mondtunk 14
felújított házért, miközben egy – az isis ter-
roristák által tönkretett – ház felújítása
csaknem 10 000 euróba kerül. Ma büszkén
és mély alázattal fejezhetjük ki hálánkat
azért, hogy a szlovákiából befolyt támoga-
tás által további négy családnak ajándékoz-
hattunk otthont. nektek köszönhetően a
porból újraépült 18 ház, és 18 család haza-
költözhetett ősei lakhelyére! De nem állunk
itt meg, folytatjuk!
a szentlélek működését bizonyítja sherin
asha, az indiai daliti keresztény aktivista te-
vékenysége is, aki a Daliti nők ereje néven
indított kampányt. alig akadt olyan ember,
aki ne könnyezte volna meg a társadalom-
ból kitagadott daliti nőkről, azok – szá-
munkra  elképzelhetetlen – sérelmeiről,
meghurcoltatásáról, kínzásáról, szegénysé-
géről és diszkriminációjáról szóló szemé-
lyes beszámolóját. a nyitott szívekért és
ajtókért köszönetünket fejezzük ki a Žilina-
solinky-i plébániának, a sliačban élő kö-
zösségnek és híveknek, a nyitrai hívőknek

és a pozsonyi minorita szerzeteseknek, akik
sherin asha tanúságtételét továbbították.
a sikeres találkozók imahátterét a kilenced
imádkozása biztosította. a kilencedben a
bibliai nők erejéből merítettünk, és könyö-
rögtünk a világ minden nőjéért és külön az
indiában élőkért. Újból megtapasztalhattuk
az emberek nagylelkűségét – az adomá-
nyokat az észak-indiai Biharban épülő
nagy, többfunkciós csarnok építésére for-
dítjuk. a csarnok a daliti nők és családjaik
számára isten házaként is szolgál majd.
továbbra is kérlek Benneteket arra – amit
mára már európában egyre kevesebben
tesznek –, hogy imádkozzatok! ima nélkül
nincsenek sem falak, sem érzékeny, nyitott
szívek. egyedül az ima ad tisztánlátást, ál-
landóságot és erőt mindenhez! Jó alkalom
lehet erre az  Egymillió gyermek imádkozza
a rózsafüzért nemzetközi kezdeményezés
is, amely 2018. október 18-án valósul meg.
a gyermekek az aCn missziójába a követ-
kező módon is bekapcsolódhatnak: gyer-
meknap alkalmából 2018. június 1-én
hirdettük meg azt a 2018. szeptember 25-ig
tartó, Gyermekek Szíriáért nevű rajzver-
senyt. a versennyel kapcsolatos további in-
formációk a www.acn-slovensko.org c.
weboldal novinky részében érhetők el. Jó-
indulatukért, imáikért és hatékony segítsé-
gükért fogadjanak el tőlünk egy kis
ajándékot: a világ valamelyik pontján min-
den 28. másodpercben szentmisét ajánla-
nak fel az aCn jótevőiért.
a szenvedők az egyház megbecsült tagjai.
Megtisztelő számunkra, hogy Önökkel se-
gíthetünk rajtuk!

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

A ház felújításának befejezése után 
a jövő és a remény szimbólumaként az ACN
olajfacsemetét ajándékoz a családnak

Sherin töretlen akarata – mindenki számára
ösztönző példa
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Thomas 
Heine-Geldern
az ACN végrehajtó
 elnöke

Adakozóink leveléből
Az én tizedem 
Nagy szeretettel imádkozom tevékenységü-
kért mindennap, kérve az Urat, hogy segítse
meg Önöket és családjaikat, a papokat, szer-
zeteseket és szerzetesnőket. Felajánlott tize-
deimmel szeretném kifejezni hálámat és
köszönetemet a jóságos Istennek, mert
 megmentette a családunkat és minden hoz-
zátartozónkat (forgalmi balesetek, gyógyít-
hatatlan betegségek stb.). A szíriai püspök,
Jean Abdo-Arbacha plébániánkon tett, 2017
márciusi látogatatása óta havonta támoga-
tom a segélyszervezetet. Köszönöm az ACN-
nek, nagyszerű csapatának és minden
jótevőjének a szükséget szenvedőknek nyúj-
tott segítségét! Áldjon meg Benneteket az Úr!

Egy szlovákiai jótevő 

A kereszttel egyesülve
Köszönet az ACN-nek minden segítségért,
amellyel enyhíti a rászoruló keresztények
szenvedését. Ti megértettétek Pál apostol
szavait: „Ha szenved az egyik tag, vala-
mennyi együtt szenved vele.” Minket, a

szabad világban élő keresztényeket arra
szólít az ACN, hogy osszuk meg és adjunk
abból, amink van azoknak, akik hitük
miatt a kereszten függenek. Éppen az ő
hitük és keresztjük az, ami fölkarol
 bennünket. Az ACN missziójának köszön-
hetjük, hogy e szenvedőkkel szoros kap-
csolatban lehetünk.

Egy francia jótevő

Harminc euró az utcáról 
Az adakozásra küldött pénzt az utcán ta-
lálta meg a fiam. Tudja rólam, hogy amikor
csak tehetem, támogatom a tevékenysége-
teket és kérem az imáitokat. Neki is nagy
szüksége lenne a pénzre, hiszen éppen
nehéz anyagi gondokkal küzd, az alkoho-
lizmusával is harcol, mégis nekem adta az
összeget. Ezt mondta: „Add azoknak, akik-
nek segíteni szoktál.” Kérlek Benneteket,
imádkozzatok a fiamért, hogy mennyei
Édesanyánk adjon neki erőt a függőség le-
küzdéséhez, és békére találjon Istenben. 

Egy portugáliai adakozó 

a szentatya elárverezett lamborghinijével
segítséget nyújt a ninivei-fennsíkon élő
iraki keresztényeknek. 2017 őszén kapta
ajándékba egyenesen a híres autógyártól
ezt a luxus sportkocsit, ám az egy percig
sem állt a vatikáni garázsban. a pápa úgy
határozott, hogy az autó egy nemesebb
célt szolgál majd, ezért elárvereztette. a
nyert összeg csaknem 70 százalékát a mi
segélyszervezetünknek, az aCn-nek
 adományozta abból a célból, hogy segít-
hessünk hazajutni az észak-iraki kereszté-
nyeknek. Ők meghatódva és hálával fogadták a támogatást. i. louis sako kardinális, a
babiloni chaldeji pátriárka tolmácsolta a hívek köszönetét: „e gesztus megtestesíti a
felebaráti szeretetet. a pápa nem tudott eljönni közénk, de néha az emberségesség és
lelki közelség többet jelent a testi közelségnél.” a szentatya tette arra bátorította a ke-
resztényeket, hogy visszatérjenek a ninivei-fennsíkra, az aCn által felújított házakba
és templomokba, ahol a keresztény hit tanúivá válhatnak. „a mi jelenlétünk – mondja
az iraki kardinális – fontos a többi vallás hívei számára, mert a kereszténység közvet-
lenséget és őszinteséget hirdet, támogatja a toleranciát és harcol az erőszak ellen.” •

A szeretet gesztusa

Kedves Barátaim!
Már gyermekkoromban hallottam a
„szalonnás” atyáról és a Keleti Papi Se-
gély nevű segélyszervezetéről. Később
néhány éven át e szervezetnek dolgoz-
hattam Ausztriában. Most eljött az idő,
hogy az immár pápai alapítványú se-
gélyszervezetünk, az ACN szolgálatára
fordítsam minden erőmet. Erre a szán-
dékra kérem imáitokat, hiszen imádság
nélkül semmit sem érhetünk el.
Mindig is elsődleges feladataink közé tar-
tozott – és továbbra is tartozik – , hogy tá-
mogassuk az Egyházat ott, ahol a szűkös
anyagi körülmények miatt nem tudja
 méltóságteljesen elvégezni pasztorációs
tevékenységét, és üldözésben, megalázta-
tásban és elhallgattatásban van része.
Kedves barátaim, a ti nemes adományai-
toknak köszönhetően adhatunk szeretetet
és vihetünk egy kis fényt megviselt testvé-
reink életébe! Mindezért hálával tartozom
Nektek!
Ám e világ sötétsége jelen van köztünk is.
Amennyiben felelősséget érzünk a Szen-
vedő Egyházért, készen kell állnunk arra,
hogy hitünk fényét Krisztus világítótornya-
ként adjuk tovább. Ezért nagy az én kéré-
sem: ne félénken és szégyenlősen kövessük
Krisztust, hanem bátran tegyünk Róla ta-
núságot!

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 (díjmentesem minden online vásárlás során), valamint adójuk 2%-nak felajánlásával küldhetik.
NAGYLELKŰSÉGÜKNEK KÖSZÖNHETőEN MINDEN ÉVBEN 150 ORSZÁG TÖBB MINT 5 300 PROJEKTJÉT TÁMOGATHATJUK.

Az elárverezett Lamborghini segít Ninive
lakóinak


