
Küldetésünk: a szükséget szenvedő 
keresztények megsegítése

        

   
   
   
  

    
  

  
  

 
      

 

       
         

       

    

         
            
             

 

       
     

        
    

      
       
     
      
        

 
          
      

   
     

    

       
 

          
       

        
      
       
        

      
      

   

PÁ PA I  A L A P Í T VÁ N Y  –
S E G É LY S Z E R V E Z E T

  



ACN: Kik vagyunk?
Az ACN (Aid to the Church in Need), vagyis Szükséget Szenvedő Egyház (hazánkban inkább Kirche in Not néven ismert) egy egyedüli, 
az egész világra kiterjedő jótékonysági és pasztorációs szervezet, amely anyagi és lelki támogatást nyújt az üldözést, elnyomást, 
erőszakot, szükséget szenvedő Egyháznak. A szervezetet XVI. Benedek pápa 2011-ben mint pápai alapítványt segélyszervezetté 
nyilvánította.

Az ACN évente közel 5300 projektet támogat a világ 150 országában. 24 országban képviselteti magát, és pasztorációs munkájával 
segítségnyújtásra ösztönzi a közösségeket. A szervezett segítségnyújtás kizárólag magánszemélyek adományain keresztül valósul 
meg, a segélyszervezetet semmilyen állami forrás nem támogatja.

Az ACN szüntelenül azon fáradozik, hogy Isten áldásával minél hatékonyabban teljesíteni tudja küldetését: az imádkozást, adako-
zást, információk közvetítését. Az ACN elszántan küzd azért, hogy az üldözött és elnyomott keresztények hallathassák a hangjukat 
a világban, és hűek maradjanak a hitükhöz.

Az ACN Szlovákiában
Szlovákia nagy megtiszteltetésben részesült: A pápai segélyszervezet meghívta Szlovákiát e misszió közös vállalására, amely 
elsősorban az üldözött keresztények szenvedésének enyhítésére irányul.

Szlovákia még világosan emlékszik az egyházüldözés időszakára: a nyilvános vallásgyakorlás tiltására, a Krisztusért vállalt szen-
vedésre, a megértés hiányára, az elutasítások megélésére. Az Egyház lelki és anyagi megújulása számos imát, emberi elszántságot 
és anyagi hozzájárulást is igényel. ACN az utóbbi 24 évben több mint 32 millió eurónyi támogatást nyújtott Szlovákiának. 
Nagy örömmel és hálás szívvel fogadtuk az értünk szóló imákat és az anyagi támogatást.

Az áldozatvállalás és adományozás lelkülete értékes és szilárd pillére az élő és működő Egyháznak. A másik megsegítése egyszerre 
felhívás és kihívás, amely során az  ember embertársával találkozik.

Mi tanúi vagyunk annak, hogyan teszik tönkre a nem kívánt és felesleges háborúk, az igazságtalan üldözések és katasztrófák  
keresztény testvéreink életét – akiknek saját sorsuk, nevük, családjuk, múltjuk, és terveik voltak.  A szélsőséges életkörülmé-
nyek és megpróbáltatások idején ezeknek az embereknek egyedül Krisztus és a bennünk megtestesülő Egyháza nyújthat 
reményt. Mindegyikünkre szükség lehet. Mindannyian arra nyertünk meghívást, hogy a szeretet és nagylelkűség gyakorlása által 
megosszuk másokkal a tehetségünket, anyagi és lelki javainkat, és átéljük azt az örömet, hogy a felajánlott segítségünkkel eny-
híteni tudjuk mások fájdalmát. Ahogy Werenfried atya, az ACN megalapítója mondta: „Ők a hit próbáját állják ki. Mi a szeretet 
próbáját éljük meg.”

Köszönetünket fejezzük ki minden szlovákiai embertársunknak, akik kitartóan imádkoznak a szükséget szenvedőkért, segítenek 
a megpróbáltatásokkal küszködőknek, és támogatják azokat, akik   élő hitük megőrzéséért küzdenek. Csatlakozunk hozzájuk, 
hiszen a szeretet nem fél segítséget nyújtani és örömmel adakozni.

  
           

          
           

           
          
              

                
     

   

           
   

             
   

            
            

      

        
     

          
       

        

             

       

   
            

                
                

                
          

  
   

            
                 

             
   

  
  

           
             

            
   

           
   

       

      
     

       

     
              

    
          
                  

            

          
       



  
                     
                 

              

                  
            

       

               
                 

      

  
              

      

              
                 

                  
             

                  
         

                   
                

               
               

                 
                    

  

             
               

         

A szervezet múltja
Werenfried van Straaten, hollandiai premonstráti szerzetes atya a II. világháború után 
alapította meg azt a jótékonysági szervezetet Óstpriesterhilfé  (Keleti Papi Segély) né-
ven, amely körülbelül 3000 menekült papnak nyújtott segítséget. Néhány évvel később 
megkezdődött a hidegháború, és a szervezet elindította első projektjét a vasfüggönyön 
túli országokban működő, üldözött katolikus Egyház tagjainak megsegítésére.  A szerve-
zet neve – Segítség a Vasfüggönyön Túli Egyháznak – is innen származik. Az alapítvány 
később kiterjesztette hatáskörét az egész világra, és az Aid to the Church in Need – ACN, 
Szükséget Szenvedő Egyház szervezeteként vált ismertté.

Az ACN múltjának mérföldkövei

1947
A kitelepített németek számára Werenfried van Straaten atya, az ACN alapítója megszer-
vezte az első gyűjtést.

1950
A „Kerekeken járó kápolna” c. projekt kezdete – a kitelepítettek részére 35 teherautót 
formáltak át „mozgó kápolnává”.

1979
A „Gyermekbiblia” nevezetű projekt elindítása. Azóta a Bibliát 180 nyelvre fordították le; 
több mint 52 millió példányt adtak ki és juttattak el az egyes országokba.

1990
Az ACN Csehszlovákia utódállamaiban is megkezdi tevékenységét.

1992
Segítségnyújtás Kelet-Európa új evangelizációjához és újraépítéséhez, első lépések meg-
tétele a pravoszláv Egyházzal való megbékéléshez.

1997
Az Aid to the Church in Need szervezet 50. évfordulója; 
segítségnyújtás szervezése a csehországi és lengyel árvízkárosultaknak. 

2003
Werenfried atya január 31-én, 90. életévében örök nyugalomra tér.

2011
XVI. Benedek pápa az Aid to the Church in Need szervezetet pápai segélyszervezetté 
nyilvánítja.

2016
Szlovákiában megnyílik az ACN Segélyszervezet 24. nemzeti irodája.

   
            

                
                

                
          

  
   

            
                 

             
   

  
  

           
             

            
   

           
   

       

      
     

       

     
              

    
          
                  

            

          
       



  
                     
                 

              

                  
            

       

               
                 

      

  
              

      

              
                 

                  
             

                  
         

                   
                

               
               

                 
                    

  

             
               

         

  
           

          
           

           
          
              

                
     

   

           
   

             
   

            
            

      

        
     

          
       

        

             

       

Az ACN üzenete Szlovákiának
„Az ACN működése már a kezdetektől csodával határos; hihetetlen mennyiségű embert ösztönöz megbo
csátásra és nagylelkűségre, mivel a Jézus Krisztusba vetett hitre és arra a mély meggyőződésre épül, hogy 
az Evangélium  élő valóság. Werenfried atya mondta: »Az emberek sokkal jobbak, mint ahogy hinnénk. Csak 
olyan élő szó kell nekik, amely lángra lobbantja a szívüket. Azután képesek lesznek Isten országáért hősies 
áldozatokat is hozni.« Ezzel a merész kihívással érkezik az ACN Szlovákiába.”

Thomas Heine-Geldern, 
az ACN végrehajtó elnöke

„Ha a jótékonykodás természetfölötti szeretettel társul, új méreteket ölt: a felebarátokban Krisztussal talál
kozik, és nem szűnik meg adni még akkor sem, ha ez fájdalommal jár. A Krisztusért szenvedőknek nyújtott 
segítség több mint kötelesség vagy jótékonykodás. Ez megtiszteltetés. Ezzel a megtiszteltetéssel szeretne az 
ACN osztozni Szlovákiával is.”

Martin Barta, 
az ACN segédlelkésze

„Kedves Barátaim, kívánom, hogy imáitok és Egyház iránti hűségetek Istentől megáldott, 
egyre több gyümölcsöt hozó legyen az egész világon, de leginkább azokon a területeken, 

ahol az Egyházat üldözik, hátrányosan megkülönböztetik, és ahol lelki és anyagi szükséget 
szenved. Áldásomat küldöm mindnyájatokra.”

Ferenc pápa ACN tagjaihoz és jótevőihez intézett beszéde az általános kihallgatáson 
Rómában, 2013. október 2-án

A szlovák nemzeti iroda patrónusának Szent Józsefet választottuk

Önök is csatlakozhatnak az üldözött  
keresztényekért és a missziónkért mondott imáinkhoz.
Kérjük, segítse a Szükséget Szenvedő Egyház tevékenységét: 

 y imával és az irgalmasság cselekedeteivel
 y adománnyal – rendszeres vagy egyszeri adakozással, amellyel 5300  hazai és nemzetközi projekt 
támogatásához járul hozzá  
 y önkéntes munkával – egy lelkes, segíteni vágyó csoport tagja lehet
 y azzal, hogy az ACN barátjává  válik – olyan családias, adakozni vágyó közösséget alkotunk, amely aktívan és 
rendszeresen bekapcsolódik a Szükséget Szenvedő Egyház segélyszervezet munkájába a világon és itthon is.

Ha szeretné támogatni missziónkat, azt a következő számlaszámon teheti meg: 
SK09 0900 0000 0051 2133 9396 (IBAN). Köszönjük!



    
 

        

   
   
   
  

    
  

  
  

 
      

 

A térképen kijelölt részeken látható, mely országokban 
nyújt támogatást a Szükséget Szenvedő Egyház (Aid to the 
Church in Need) az üldözött és szegény keresztényeknek.

A hívek helyzete a világban

 y Napjainkban közel 200 millióan nem gyakorolhatják szabadon a vallásukat.
 y A világ több mint 80 országában nincs biztosítva a vallásszabadság joga. 
 y Több mint 40 országban ma is üldözik, kirekesztik vagy elnyomják a keresztényeket. 

Hogyan segítünk?

 y Támogatjuk a templomok, egyházi épületek  
és berendezések építését és rekonstruálását; 

 y a háború, kényszer-kitelepítés, erőszak és természeti  
katasztrófák áldozatait segélyekben részesítjük; 

 y felajánljuk a szentmisén gyűjtött adományokat; 
 y támogatjuk a papok és szerzetesek képzését; 
 y megélhetési támogatásban részesítjük a szerzeteseket
 y hozzájárulunk a laikusok vallásos képzéséhez; 
 y biztosítjuk a pasztorációs tevékenység ellátásához szükséges közlekedési 

eszközöket; 
 y részt vállalunk a Szentírás és egyéb vallásos irodalom terjesztésében; 
 y mediális segítséget nyújtunk a hit terjesztéséhez.

Kiknek nyújtunk támogatást? 
Plébániák, egyházmegyék, papi szemináriumok, szerzetesrendek, 
kontemplatív rendi közösségek, menekültek számára.

Tények és számok az ACN-ről  (2015-ös adatok)
 

 y Az ACN a világ 24 országában fejti ki működését, 
többek között  Szlovákiában is (2016. október 20-tól);

 y 400 000 adományozója van a világ minden tájáról;
 y több mint 150 ország projektjeit támogatja;
 y évente több mint 5300 projektet nanszíroz; 
 y adományok és örökségek révén évente több  

mint 130 millió eurót gyűjt össze; 
 y az adományok 84,8%-át közvetlenül  

a projektek támogatására fordítja.

    



    
 

Werenfried van Straaten atya, a Szükséget Szenvedő Egyház alapítója

„Az emberek sokkal jobbak,
mint ahogy gondoljuk róluk.
Isten is sokkal jóságosabb,
mint ahogy gondolnánk.”

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

IČO: 50582577
Számlaszám: SK09 0900 0000 0051 2133 9396
E-mail: info@acn-slovensko.org
www.acn-slovensko.org
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