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pá pa i a l a p í t v á n y –
s e g é ly s z e r v e z e t

„Nem keresztelkedhetek meg kétszer, háromszor, négyszer, de mehetek gyónni, és amikor a
gyónás szentségéhez járulok, akkor megújítom a keresztség kegyelmét. Mintha egy második
megkeresztelkedésről lenne szó.“
A lélek gyógyítása mindennél fontosabb: gyón-

Ferenc pápa, általános kihallgatás, 2013. november 13.

Kedves Barátaim!

az egyház tagjaiként közösen zarándokolunk a nagyböjti bűnbánat útján, amely
a húsvéti alleluja örömteli felzengéséhez
vezet minket. a nagyböjti időben Jézus áldozatára irányítjuk a figyelmünket. ennek
az emberiséget megmentő áldozatnak a
kereszt a jele. a kereszt minden létező jót
magába foglaló hatalmas kincs. a keresztség szentségének felvételekor a kereszt jelével jelöltek meg minket. Keresztény
életünk során minden – a szívünk irgalmasságát tápláló szentségek, az
egyéni és közösségi kérések és imák,
a ránk áradó áldások –, valóban minden a kereszt pecsétjében nyeri el értelmét. Minden fény, lelkierő és
reménység a keresztből fakad. a bűnözők elátkozott fája Jézus halála révén
vált a világ megújulásának forrásává. Ha
Jézus tanítványai szeretnénk lenni és el szeretnénk nyerni az örök üdvösséget, Jézus
nyomában kell haladnunk. előbb-utóbb rátalálunk a keresztünkre is. ám ebből
a Jézus drága vérével megjelölt keresztből
a győzelem fénye ragyog. Milyen csodálatos fény árad a keresztből! azt hirdeti számunkra, hogy elszakítottságunk istentől
abban a pillanatban véget ért, amikor isten
Fia feláldozta önmagát a mi bűneinkért, és
haldoklásában engesztelést kért értük.

tatás az aleppói Szent Rita-székesegyházban

egyetlen bűn, egyetlen káromlás sem lehet
nagyobb Krisztus engesztelő áldozatánál,
hiszen Krisztus minden bűnbánónak és elítéltnek megígérte: „Még ma velem leszel
a paradicsomban.” (lk 23, 43). ezért mindenkinek szól a buzdítás: Csak bátorság!
a kereszt az üdvösség perspektíváját kínálja
nekünk. Mindannyiunknak a kereszt alá kell
helyeznünk személyes bűneink súlyos csomagját, és térdet kell hajtanunk Jézus vég-

„Minden fény,
lelkierő és reménység
a keresztből fakad.”
telen irgalmassága előtt – vagyis a bűnbánat
szentségéhez kell járulnunk, és töredelmes
szívvel, őszinte szándékkal el kell határoznunk, hogy többé nem vétkezünk. Még
akkor is a gyónás útját kell választanunk, ha
tudjuk, hogy gyengeségeinkből adódóan
újra elesünk majd. elérkezett az idő arra,
hogy megtanuljunk köszönetet mondani
ezért a szentségért, amely a kereszt legbensőbb lényegét és titkát hordozza.
napjainkban talán túlságosan is sokat beszélünk a férfiak és nők bűneiről, az egyházon belüli megújulás és reformok

szükségességéről. ám valódi változásra
csak akkor kerülhet sor, ha mindnyájunk
lelkében változás történik, és ehhez
a Jézus kínálta eszközöket használjuk fel.
a lelkiatyáknak mindig rendelkezésünkre
kellene állniuk a bűnbánat szentségének
kiszolgáltatására, a szentgyónásnak elsőbbséget kellene élveznie. Fontos volna,
hogy a gyakori gyóntatás segítségével ők
maguk mutassanak példát – itt kezdődik
a valódi pasztorációs munka. az is rendkívül fontos lenne, hogy a hívek – tekintet nélkül korukra és élethelyzetükre –
rendszeresen járuljanak szentgyónáshoz. ez nemcsak az egyénnek, hanem
a családnak, plébániaközösségnek, társadalomnak, az egész egyháznak nagy
hasznára válna. a bűnbánat gyakorlása
az egyik leghatásosabb módja a békés
úton történő, forradalmi változás elérésének, amely során a Jó győz a rossz felett!
Minden kedves Olvasóért imádkozom és áldásomat küldöm nekik. Mindannyiuknak
áldott húsvéti ünnepeket kívánok – hozzon
az ünnep valóban változást az életükbe!

Mauro Piacenza bíboros,
az ACN elnöke
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aleppó

Az orvostanhallgató Boutros a kollégiumi
szobájában

Az ösztöndíj átadásakor mindent példásan
feljegyeznek

Imádsággal és tanulással
a békés jövőért
„In principio erat Verbum – kezdetben volt az Ige. Minden dolgok
kezdetén a teremtő értelem áll” –
mondja XVI. Benedek emeritus
pápa. A hit és az értelem kölcsönösen támogatják egymást. „A hit
értelem nélkül erőtlen, az értelem
hit nélkül eltörpül.”
nekünk, keresztényeknek elengedhetetlenül szükségünk van az értelem használatára, hogy minél jobban megértsük a
hitünket. a muszlim vidékeken élő keresztények számára, különösen a szíriai-

aknak, a művelődés a túlélés lehetőségét kínálja. Csak a művelt keresztények
képesek megvédeni magukat a muszlim
környezetben, és tanultságuk lehetőséget kínál a fejlődésükre is.
a megfelelő színvonalú oktatás elengedhetetlen azoknak a fiatal keresztényeknek, akik szeretnének érvényesülni a
munkaerőpiacon, sőt egyetemistaként
elkerülhetik a sorkötelezettséget is.
a művelődés megoldást kínálhat a békés
együttélés megteremtésére olyan környezetben, ahol eltérő vallású emberek
élnek. ezért a Közel-Keleten élő keresztények mindig is nagy hangsúlyt fektet-

tek arra, hogy gyermekeik megfelelő oktatásban részesüljenek. az aleppóba
visszatérő és a városban élő keresztényeket rendkívül bántja, hogy nem engedhetik gyerekeiket iskolába és
egyetemre. ezért az aCn közreműködésével tíz helyi egyházközösség elindított
egy programot a diákok támogatására:
nyolc hónapon át, vagyis egy tanév idejére 7 340 diák nyer havi 20 eurós támogatást a közlekedés, élelmezés,
taneszközök és egyéb alapszükségletek
biztosítására.
ez a támogatás nem pusztán szociális
kezdeményezés, hiszen a program lelkivezetést és közösségi programokat is
biztosít a résztvevőknek. az imádkozás
és tanulás együtt békét eredményez – ez
az aleppói diákoknak, a haza békés jövőjének a jelszava. Ki szeretné egy aleppói diák havi tanulmányát támogatni?

•

Egy csepp remény
A tej elengedhetetlen a gyerekek egészséges fejlődéséhez. Még akkor is, ha drága.
szíriában csak néhány család engedheti
meg magának ezt az alapvető élelmiszert.
az aCn már három éve támogatja az „egy
csepp tej” programot az aleppóban élő keresztény családok számára. a szervezet egy
biztonságos negyedben létrehozott egy központot, ahol a tizenegy évnél fiatalabb gyerekeknek rendszeresen tejet és tejport
biztosítanak. Havonta háromezer gyerek részesül ebben a támogatásban, közülük kétszázötvenen egyévesnél is fiatalabbak, és ők
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természetesen az életkoruknak megfelelő
tejmennyiséget kapják. a kezdeményezéshez minden keresztény közösség csatlakozott aleppóban. az „egy csepp tej” program
összekapcsolja a családokat, függetlenül a
vallási meggyőződésüktől, így nemcsak a
gyerekek egészségét erősíti, hanem a felnőttek békés jövőbe vetett reményét is növeli.
a havi tejszükséglet biztosítása nagyjából
20 000 eurót igényel. Mi egész éven át tartó
hozzájárulást ígértünk.

•

„A mi tejünk! Köszönjük mindenkinek,
akik segítenek nekünk!”

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

szíriai menekültek

Újra talpon: a kis Mirjam állni
és járni tanul

Élni, mindennek ellenére: a komboniániai
Bachara nővér egy újszülöttet dajkál

A túlélésért folytatott harc Jordániában
Ferenc pápa szerint „lehetséges békét teremteni Szíriában”. Ám ehhez
előbb az kell, hogy az emberek túléljék a megpróbáltatásokat, és ezért
a szentatya fáradhatatlanul segítségre hív mindenkit az éhezők, szomjazók, ruhátlanok, betegek, erőszak és polgárháború elől menekülők
számára.
sok beteg szír menekültről a komboniániai szerzetesnővérek gondoskodnak, a
határ menti jordániai Karakban működő
olasz kórházban. a menekültek ott biztonságra találnak és elsősegélyben részesülnek. „elsősorban a várandósokról és
kisgyerekes édesanyákról gondoskodunk” – meséli adele nővér.
a gyerekek biztosítják szíria jövőjét. gyerekek nélkül nincs jövőkép. a jordániai
szír menekültek kölcsönösen segítik és támogatják egymást. többségük szeretne
hazatérni a hazájába, és otthon kívánja
építeni a jövőjét.
a nyolc éve zajló háború óta egyre több
menekült érkezik Jordániába. a jordániai
kormány egyre kevésbé képes biztosítani
a szíriából érkezők ellátását, és a nővéreknek is elapadtak a forrásaik. idővel elromlott a röntgengép, ami nélkül lehetetlen a
megfelelő diagnózis felállítása. a gépet
sajnos nem lehet megjavítani. nagy gondok vannak a klimatizációs berendezéssel
is, amely az operációs terem használatát

korlátozza. a nővérek egyik napról a másikra tengődnek, és senki se tudja, meddig tartható ez az állapot.
sok menekült nem tudja, kihez forduljon, ha megbetegedik. a legszükségesebb gyógyszereket sem képes
megfizetni. a polgárháború első éveiben
a karaki kórház számíthatott a nemzetközi szervezetek támogatására, de mostanra az ő forrásaik is fogyóban vannak.

melyekkel lehetővé teszik az ACN pasztorációs munkáját.

Ideiglenes menedék a kórházi
folyosón: a család orvosra vár

a nővérek azonban nem akarják a várandósokat, beteg gyerekeket, sürgős ellátásra szorulókat elküldeni, hiszen
tudják, hogy a 150 km-re eső ammanba
vezető út a többségüknek túlságosan
drága és megterhelő lenne. ezért a mi
segítségünket kérik – hogy továbbra is
segíthessenek másoknak. Hiszen minden egyes menekültben Krisztus szenvedő arcát látják. Mi is azt szeretnénk,
ha a nővérekről továbbra is elmondható
lenne: „amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
(Mt 25, 40).
a szír menekültek egészségügyi ellátására
50 000 eurónyi támogatást ígértünk.

•

Az édesanya nem tudja, hová máshová
mehetne. Mindkét gyereke beteg
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az élet igéi

A kegyelem forrása
„Ahol van öröm, lendület, akarat, hogy Krisztust vigyék másoknak,
ott valódi hivatások születnek.“
Ferenc pápa

A felszentelés napján, kétoldalt
a büszke szülőkkel

ilyen lendületet és akaratot találhatunk afrika számos területén. afrika a hivatások
kontinense. példaként állhat Kongo Köztársaság Quesso kis egyházközsége,
amelyben 15 000 katolikus él. ez a lakosság
20%-ának felel meg. az egyházközséget
1983-ban létesítették, és 1999-ben szentelték fel az első helyi származású papot.
Mindeközben a lelkiatyák
száma Quesso egyházközségében húszra növekedett, jelenleg pedig
tizenkét fiatal végzi tanulmányait a szemináriumban. az egyik kispap,
Mokoko lys mindannyiuk
nevében beszél, amikor a
kegyelem forrásáról vall:
„lelki életünk fénypontját
az eucharisztia ünneplése
jelenti. a Krisztussal –
Megváltóval való találkozásnak szent helye ez. Kö-

zelségének mindennapi megtapasztalása
tesz bennünket, papokat késszé arra,
hogy hirdessük a megváltó igét.”
Bár a szeminaristák minőségi képzésben
részesülnek, a képzés ilyen kis egyházközség számára túl drága. az elmúlt évben az
aCn segélyszervezete a szemináriumot
7 300 euróval támogatta.

•

Készen Isten szolgálatára:
diakónusszentelés Kongóban

Keresztút
a Nílus-völgyben
„Az üdvözítő szenvedés értelmét magyarázva Szent Pál ezt mondja:
»Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak a javára«.”
így kezdődik ii. János pál pápa szenvedésről írt Salvifici Doloris apostoli levele.
az egyiptomi keresztények szent pál
apostol szavait a saját életükben, a „saját
bőrükön“ is megtapasztalják. az ókori
egyiptomi közösségek a legelső keresztény közösségekhez tartoznak. emberemlékezet óta üldözésben részesülnek,
a gyilkossági merényletek állandó célpontjai, templomaikat felrobbantják, az
iszlamisták a lányokat és asszonyokat elrabolják és megerőszakolják. a nílus völgyében élő keresztények keresztúton járnak, de mindennek ellenére a
hazájukban akarnak maradni. a hitvallás
jeleként sokan keresztet tetováltatnak a
vállukra.
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az egyiptomi keresztények tudatában
vannak annak, hogy Krisztus keresztútján
járnak. a kopt katolikus pátriárka átérzi
híveinek helyzetét, és felfedi a szenvedés
mély értelmét, hogy az elviselhetőbbé
váljon.
a pátriárka tavaly a támogatásunkat
kérte 5 000, keresztúti ájtatosságot tartalmazó füzet nyomdai költségeihez.
3 800 eurót ajándékoztunk erre a célra.
a füzetek a templomokban vártak a hívekre, ahol együtt imádkozhatott a közösség. az egyiptomi keresztények számára a keresztúti ájtatosság az élet
imádságát, a Krisztus testéért vállalt áldozatot, a nílus-völgyi egyházért való könyörgést jelenti.

•

Kopt gyerekek: Egyiptom az
otthonuk, itt akarnak élni

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

szlovákia

....És ezáltal a Közel-Kelet
még közelebb kerül
„Amikor kitört a háború, a keresztények a muszlimoknak is segítettek.
Kölcsönösen segítettünk egymásnak. És ekkor, a városunkban először,
a muszlimok is megtapasztalták az élő szeretetet – nyilatkozta a szír katolikus püspök, Antoine Chahda.
Antoine Chahda

Megtisztelő, hogy Chahda püspökatyát
2018 novemberében vendégül láthatta
az aCn szlovákia. nagy élmény volt számára is, hogy szlovákiai hívekkel találkozhatott: beszélt nekik a szíriai
emberek hitéről, és együtt ünnepelhette
velük a szentmisét. szívből köszönjük
nagyszombat (trnava), nyitra (nitra),
zsolna (Žilina), Kassa (Košice), rózsahegy (ružomberok) és pozsony (Bratislava) püspökeinek, papjainak és híveinek
a szívélyes fogadtatást, az igeliturgiák és
találkozók szervezését, érdeklődésüket,
imáikat és nagylelkűségüket. antoine
atya magával vitte adományaikat haza,
a szíriai aleppóba.
az ő látogatása indította el a szlovák nemzeti iroda Segítség Szíriának című kampányát. ezáltal az aCn szlovákia is
bekapcsolódott az aCn – aid to the Church
in need nemzetközi kezdeményezésébe,
amelyet advent első vasárnapján a szentatya nyitott meg. „ebben a pillanatban
szeretném magamévá tenni a szíriai gyermekek békére vágyó reménységét. a szeretett szíriáét, amelyet a már nyolc éve
tartó háború sújt“ – mondta Ferenc pápa,
amikor a szent péter téren a szíriai békéért
és kiengesztelődésért gyertyát gyújtott.
a Közel-Kelet azonnal reagált e gesztusra:
köszönetképpen szíria, egyiptom és libanon száz meg száz egyházközsége csaknem ezer rendkívüli hálaadó szentmisét
ajánlott fel a szentatya szándékaira, és az
advent időszakában az ortodox hívők is
csatlakoztak az imákhoz.
A béke reménységének gyertyája nevű kezdeményezés szíriából indult, amikor
a helyi keresztény közösség az aCn-nel karöltve meghívta az egész ország iskolás
gyermekeit, hogy rajzolják le és írják meg
a béke üzenetét. Ötezer különböző vallású
gyerek aleppóból, Homse-ból, Marmaritából, tartusból, latakie-ből és Hassakból
művészi alkotásaival díszítette a gyertyák

védőrétegét, hogy a világnak is közvetítse
üzenetét – a béke iránti vágyát.
a szíriaiakkal való együttérzésüket és a tartós béke iránti vágyukat imáikkal és anyagi
segítségükkel emberek ezrei fejezik ki a világban. az ország drámai helyzetére szlovákia is érzékenyen reagál, és többféle
módon bekapcsolódik a kampányba: részt
vett a Betániában című jótékonysági színházi előadáson Kassán (Košice) és a slnovrat együttes koncertjén Bártfán (Bardejov),
bekapcsolódott a Karácsony Szíriával imaláncba. a kampány februárban és márciusban egy mozgó kiállítással folytatódik,
melynek címe: A háború gyermekei. a kiállítás olyan alkotásokat tartalmaz, amelyekben a szíriai háborút megélt gyerekek
a saját tapasztalataikat és történeteiket dolgozzák fel. emellett olyan képeket is bemutat, amelyekben a szlovák gyerekek fejezik

Martina
Hatoková,
az ACN Szlovákia –
Szükséget Szenvedő
Egyház igazgatónője

ki szolidaritásukat a szíriai gyerekek szenvedésével. nem utolsó sorban anyagi támogatással reagáltok a szíriai lakosok
sokrétű szükségleteire ti is, kedves Barátaim – egyének, családok, szerzetesi és plébániai közösségek. Már a kampány első két
hónapjában 95 ezer eurót kaptunk, amiért
nagyon hálásak vagyunk. a kampány végösszegét több száz humanitárius, rekonstrukciós, egészségügyi, oktatási, terapeuta,
ösztöndíjas és pasztorációs projektre fordítjuk, amely projektek szíria lehető leggyorsabb stabilizációjára, megbékélésére és
újjászületésére irányulnak.
Kitartó imáinkkal és nagylelkűségünkkel
nagy lelki támogatást és reményt adhatunk
a szíriaiaknak, akik szívből köszönik hatékony segítségünket, és imádkoznak értünk.
az ötgyermekes, harmincnyolc éves marmaritai özvegy, Darin abbouda a következőképpen fejezte ki a háláját: „a segítő

melyekkel lehetővé teszik az ACN pasztorációs munkáját.

emberek sok család élethelyzetén változtatnak. Üzenetemet azoknak küldöm, akik
ismeretlenül is segítenek nekünk: a nagylelkűségetekről tesztek fontos tanúságot.
Köszönöm.” a Közel-Kelet ezáltal is közelebb kerül hozzánk.
Kedves Barátaink! Önzetlenségetek és elköteleződésetek az üldözött egyház megsegítésében állandóan látható. Közületek sokan
adtak választ Ferenc pápa és a szíriai gyerekek felkérésére: segítségeteknek köszönhetően a legnagyobb szegénységben élő
tizenötezer gyermeknek szerény karácsonyi
ajándékot készíthettünk. Mások közületek
az olajfából készített betlehemi rózsafüzérek előállítását támogatták, amelyeket a panamai ifjúsági világtalálkozó résztvevői
kaptak meg. ismét másokat az aCn előző
számaiban bemutatott vagy a weboldalunkon szereplő projektek szólítottak meg.
Köszönjük nagylelkűségeteket, szívességeteket és mély együttérzéseteket, amellyel
a rászorulók és üldözöttek missziójában
bennünket is ösztönöztök.

Egy szír gyerekrajz
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Misszionáriusként és testvérként
Mons. José de Queirós alves
az angolai Huabo városban
töltött harminckét éves püspöki és érseki szolgálatából
nemrég nyugdíjba vonult. az
aCn számára címzett levelében köszöni meg a saját és
hívei nevében az adakozók
évről évre nyújtott segítségét.
„Ha szükségeinkkel Hozzátok
fordultunk, mindig itt volJosé de Queirós Alves, emeritus
tatok, testvérként és miszpüspök a hívők között
szionáriusként
egyaránt.
a segítségetek isten gondoskodó figyelmének bizonysága volt. a tőletek jövő impulzusok a hitünk növekedésében is segítettek.” az emeritus érsek levelében ezért nemcsak „nagylelkűségeteket, hanem támogatásotok missziós lelkületét” is köszöni, és
kéri, hogy „a feltámadt Úr továbbra is töltse be és lelkesítse állandóan az adakozók
szívét”. Mons. alves megígérte, hogy az aCn jótevőiért, tehát Önökért is „a szentmise
keretében naponta imádkozik.”

•

Adakozóink leveléből
Felebarátaink mind nagyobb szeretete
Meg kell köszönni Önöknek a szenvedő Szíria javára fordított erőfeszítésüket. Ezáltal
bennünket is a felebarátaink és Isten mind
nagyobb szeretetére vezetnek. Bárcsak
megszűnne testvéreink szenvedése! Tartsatok ki az Egyház ezen áldott munkájában! Maga Isten legyen örök jutalmatok.
jótevőnk, Helena Szlovákiából

elkezdtem mind jobban becsülni azt
a szervezetük irgalmas cselekedeteiből
fakadó evangéliumi melegséget, amely
ténylegesen Werenfried atya lelkületére
alapozik! Már jó pár éve népszerűsítem
a környezetemben is ezt a lelki és adománygyűjtő kezdeményezést, és ebben az
évben sikerült összegyűjtenem 80 eurót.
Természetesen ez csak egy csepp a szükségek tengerében, de olyan csepp, amelyA szeretet perselye
ből egyszer hullám, patak, majd egy
Aprópénzt gyűjtök minden hónapban, és egész vízesés válhat.
elteszem egy perselybe. Mivel egész éven
egy adakozó Franciaországból
át ezt teszem, decemberre összegyűlik egy
nagyobb összeg az adakozáshoz. Egyszerű A jótevők tanúsága
asszony vagyok, sokat nem ajándékozhatok. Nagyon tetszenek az ACN folyóirat kiadváEz az én rászorulókért hozott áldozatom.
nyai. Sok esetben a jótevők konkrét tanúegy adakozó Brazíliából ságtétele szólít meg (a folyóirat tartalma
mellett természetesen). Számtalanszor
Egy barátnő üzenete
olyan európai és amerikai, vagyon nélküli
Régi barátnőként köszönöm meg Önök- nyugdíjasok adakoznak, akik a szegény öznek azt a nagyszerű munkát, amelyet a vegy két fillérjét dobják be. Ez az állhataszükséget szenvedő és rászoruló testvére- tosság jele, és biztos vagyok abban, hogy
inkért tesznek. Lehetőségem volt fokoza- az Úr örül ezeknek az adományoknak.
egy adakozó Ausztráliából
tosan megismerni munkájukat, és

Thomas
Heine-Geldern
Az ACN végrehajtó
elnöke

Kedves Barátaim!
Egyszer egy keresztény vállalkozó azt
mondta, hogy feladatunk nap mint nap
„lerövidíteni a távot, amely a mindennapi tevékenységeink során elválaszt
bennünket Jézustól.“ Ha ez valóban így
van, akkor a nagyböjt erre kiváló lehetőséget nyújt. A böjt alatt természetesen
nem méregtelenítő kúrát értek, mivel a
keresztény fogalomtárban a böjt az Istenért való lemondást jelenti. Mindig megérint, amikor értesülök arról, hogy
valamilyen hívő vagy egész szerzetesi közösség az életében tudatosan lemond
a kényelemről azért, hogy a szükségben
élő testvéreinek segíthessen. Meggyőződésem, hogy a szenvedő és üldözött Egyház számára történő „adakozásunk” –
amennyiben ez az evangéliumért történő önmegtartóztatás tudatos tett – különleges lelkierővel bír, hiszen Krisztus
követésének vágyában gyökerezik.
Lehet, hogy éppen a böjti idő vezet el
bennünket a nagyböjt igazi lényegének
megértéséhez, ami a lelki ajándékok
megosztásában rejlik.
Az e sorokban olvasható gondolataim
leírására a naponta beérkező temérdek
segélykérés vett rá. Nincs kétségem afelől, hogy továbbra is számíthatok az
Önök nagylelkűségére.
Hálatelt szívvel

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.

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

