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Kelet-Timor – Szalézi 
mezõgazdasági iskola

Az óceániai országban nagy a sze-
génység. A gyermekek szegényesen
táplálkoznak, ezért visszamaradnak a
fejlõdésben. Fõ ételük általában a rizs
és a kukorica. Kevés zöldségfélét fo-

gyasztanak, még kevesebb húst, és
tejet szinte soha. A Lospalos nevû te-
lepülésen mûködõ szalézi mezõgaz-
dasági iskolának ezer tanulója van a
12 évfolyamon. Öt kilométeres kör-
zetbõl gyalog járnak be a falvakból az
iskolába. A Pápai Missziós Mûvek se-
gítségével az iskola tejüzemet hozott
létre, hogy megoldja ezt a gondot. A
farmon 24 tehén napi 250 liter tejet
ad, így mind az ezer tanuló kaphat tí-
zóraira egy-egy bögre tejet.

Vietnam – Francia zarándokok
hidat építettek

A Sydneyben lezajlott ifjúsági világ-
találkozó utáni napokban egy csapat
fiatal francia katolikus Vietnam legtá-
volabbi része felé vette az irányt,
hogy segítsenek hidat építeni keresz-
tény testvéreiknek, akikkel addig so-
hasem találkoztak. A katolikus egye-
temisták a franciaországi créteili egy-
házközségbõl érkeztek, és hanoi fiata-
lokkal együtt egy katolikusok lakta he-
gyi településen építõtáboroztak.

Missziós iskolák a gyermekek
szebb jövõjéért

Szerte a világon, a missziós orszá-
gokban a katolikus egyház 63 ezer

óvodát és 92 ezer általános iskolát
mûködtet, ahol a világ legszegényebb
gyermekei tanulhatnak írni, olvasni,
számolni, valamint hallhatnak Jézus
szeretetérõl. Például az indiai Asa
Bavan iskola harminc fogyatékos gyer-
meknek biztosít oktatást, orvosi ellá-
tást, mindennapi táplálékot. Bár nem
minden gyermek katolikus, mindegyi-
küknek megtanítják, hogy Jézus sze-
reti õket is, és minden gyermeket
szerte a világon.

Banglades – Oktatás 
Rajsahiban

A Rajsahi Egyházmegyében az em-
berek szegények, földjük nincs. Nap-
számosként dolgoznak, keveset ke-
resnek, így nem engedhetik meg ma-
guknak, hogy gyermekeiket taníttas-
sák. Gervas Rozario szerint azonban
csak a tanulás biztosíthat nekik jobb
jövõt. 
A Gyermekmisszió Partnerei (az

ausztráliai Pápai Missziós Mûvek
Szent Gyermeksége ágazatának neve)
jóvoltából 570 gyermek kap oktatást,
élelmet és orvosi ellátást a környéken.
Közülük 87 gyermek árva, akik most

élvezik a program nyújtotta lehetõsé-
geket. Minden évben sok százan je-
lentkeznek, és a püspök mindent
megtesz, hogy minél több gyermeken
segítsen.
A falu lakossága, bár szegény és

nem tud pénzt adományozni, idejét
nem sajnálja, és amiben csak tud, se-
gít. 

Anjoli Hembrom egy a programban
résztvevõ árvák közül. Tizenhárom
éves, ötödikes tanuló. Csecsemõ volt,
amikor édesapja meghalt, és édesany-
ja is elhunyt egy évvel késõbb. Õt és
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Mit 
jelent ma
misszio-
náriusnak
lenni?

„Menj, és te is
hasonlóképpen
cselekedjél” – vá-
laszolta Jézus
annak a törvény-
tudónak, aki pró-
bára akarta tenni

õt, kérdezvén: „Mester! Mit tegyek,
hogy elnyerjem az örök életet?” 
Azt hiszem, hogy az irgalmas sza-

maritánusról szóló példabeszéd
minket is megszólít: mit jelent ma
misszionáriusnak lenni?
A misszionárius az, aki õszintén

szereti Krisztust és az õ tanítását,
és ezt a felebarát iránti szeretetben
valósítja meg. Ez a misszionálás! Jé-
zus mondja: „Arról ismeri meg min-
denki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha szeretettel vagytok egy-
más iránt” (Jn 13,35). Itt nem csu-
pán emberi szeretetrõl van szó, ha-
nem arról, hogy a Krisztus iránti
szeretetbõl kiindulva szeretjük em-
bertársainkat. Ez jelenti azt, hogy
Krisztus tanítványai, vagyis misszi-
onáriusok vagyunk!
Kedves Olvasóink! Ebben a számban

beszámolunk a különbözõ missziók-
ról: Argentína õserdõitõl kezdve egé-
szen a Fülöp-szigetekig, az elmúlt
idõszakbeli programjainkról és fõként
a közelmúlt keresztényüldözéseirõl
Indiában, Orissza államban. 
Kívánom, hogy a Szentlélek ereje

erõsödjön bennünk, és missziós lel-
kület lángoljon a szívünkben!

P. Benvin Sebastian SVD

a PMM igazgatója

bátyját a nagymama nevelte néhány
évig. Amikor a nagymama is meghalt,
Anjoli és bátyja a rajsahi misszióhoz
került, és most itt nevelkednek, a
Gyermekmisszió Partnerei támogatá-
sának köszönhetõen. 

Dél-Afrika – Tündérország
A namíbiai Keetmashoop Egyház-

megye területén élõk nagyon szegé-
nyek. Sok gyermeknek van szüksége a
Katolikus Misszió támogatására,
hogy óvodába, iskolába járhasson. Az
egyházmegyében tizennégy óvoda
mûködik, melyek a Katolikus Misszió-

tól kapnak támogatást. Ezek közül az
egyik a keetmashoopi Tündérország
Óvoda. Egy nyugdíjas tanár alapította
saját költségén a külvárosban élõ sze-
gény gyermekeknek. Nagyszerû mun-
kát végez, de csak adományokból
tudja fenntartani az intézményt. Sok
gyermek számára az óvodában vagy
iskolában kapott étel az egyetlen ren-
des napi étkezés. A gyermekek hitok-
tatásban is részesülnek és tanórákon
is részt vesznek, amikor a megfelelõ
korba kerülnek.

Mianmar – Szent Pál 
Missziós Nõvérek

A Szent Péter Apostol Mûve haté-
konyan támogatja a missziós terüle-
teken születõ hivatások kiteljesítését,
a szerzetes nõvérek és testvérek kép-
zését. Különösen azoknak a helyi
szerzetesrendeknek nyújt segítséget,
melyeknek nincs tengerentúli hátor-
szága. Ennek nagy a jelentõsége pél-
dául Mianmarban (régi nevén Burma),
ahol az Egyház elszigetelt helyzetben
van. Charles Bo püspök a Szent Pál
Missziós Nõvérek kongregációját

1990-ben alapította. A rendnek je-
lenleg 80 fogadalmas nõvér és 12 no-
vícia a tagja. A szegények és a mene-
kültek felkarolásával foglalkoznak.
Feladataik közé tartozik a betegápo-
lás, a tanítás és a plébániai munka.
Elsõdleges hivatásuknak tekintik,
hogy Szent Pál társai legyenek a
missziós munkában.

Pápua Új-Guinea – Szentlélek
Szeminárium 

A PMM ausztrál tagozata a pápua
új-guineai Borokóban lévõ Szentlélek

Szeminárium kispapjainak nyújt segít-
séget. A növendékek két egyházme-
gyébõl érkeznek ide, Port Moresbyból
és Bereinából.

Várjuk olvasóink véleményét 
a Népek Missziója cikkeirõl,

valamint a misszióval kapcsolatos
kérdéseiket is, 

melyek megválaszolására 
külön rovatot tervezünk. 

E-mail: pmmmisszio@gmail.com,
vagy Pápai Missziós Mûvek

1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.

Decembertõl elérhetõ honlapunk:
w w w. p a p a i m i s s z i o . h u
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A Pápai Missziós Mûvek felújított
központi irodaházát szeptember 13-
án áldotta meg Juliusz Janusz aposto-
li nuncius a missziós munkatársak és
barátok örvendezõ jelenlétében.
Sebastian atya, a PMM országos igaz-
gatója nagy szeretettel fogadta a ven-
dégeket. Eljött Szabolcs Attila, a kerü-
let polgármestere, Juhos Ferenc atya, a
verbita rend tartományfõnöke, Mohos
Gábor atya, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia titkára és a verbita
szerzetesek és szerzetesnõk is.
A nuncius atya beszédét a szép régi

magyar házi áldás felidézésével kezdte:
Hol hit, ott szeretet, / Hol szeretet, ott bé-

ke, / Hol béke, ott áldás, / Hol áldás, ott
Isten, / Hol Isten, ott szükség nincsen.
Ezután titkára tolmácsolásával ar-

ról szólt, hogy a Pápai Missziós Mû-
vek központja, ahonnan a missziós
munka kiindul, az a ház, ahol béke,
szeretet és öröm lakozik, és ez Isten
nélkül lehetetlen.
Felidézte Máté evangéliumából a kö-

zös ima erejérõl és Jézus jelenvalóságá-
ról szóló részt, amit az Úr imádságá-
nak közös elmondása pecsételt meg.
A ház történetét beszédesen ismer-

tették a tablókra rendezett fényképfel-
vételek az épület egykori állapotáról, a
végzett munkálatokról.

A házszentelés felemelõ szertartását
szeretetben elfogyasztott agapé kö-
vette a verbita rendház Názáret Misz-
sziósházában. Az elõkészítés és lebo-
nyolítás nem csekély munkáját a kö-
zösség áldott kezû segítõi és a lelkes
fiatal kispapok vállalták magukra
mindannyiunk megelégedésére.
Az egész ünnepi alkalmat beragyog-

ták az evangéliumi szavak: jó a test-
véreknek együtt lenni. Sebastian igaz-
gató atya elbúcsúzó szavai és a közö-
sen elénekelt áldás után örvendezõ
szívvel tért haza mindenki, kérve Is-
ten áldását a Pápai Missziós Mûvek
további munkájára.

Ünnep a budatétényi 
Jókai utcában

Fotó: Bókay László
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Õszentsége XVI. Benedek pápa idei
missziós világnapi üzenetében olvas-
suk: „A missziós parancs továbbra is
elsõdleges kötelesség minden megke-
resztelt számára, akik arra hivatottak,
hogy Jézus Krisztus szolgái és apos-
tolai legyenek az évezred kezdetén.”
A Szentatya az evangelizáció aposto-
lának kitûnõ példájaként a népek
apostolának missziós buzgóságát
mutatja be, és Szent Pál évében meg-
hív bennünket a követésére.
Akkor tudjuk hirdetni Krisztust, „az

ember Megváltóját”, ha megismerjük
és szeretjük Isten Fiát, és a parancsai
szerint élünk, Szent Pál apostol példá-
ja szerint. Ezért tekintjük gondviselés-
szerûnek, hogy éppen októberben, a
missziós hónapban gyûlik össze Ró-
mában a Püspöki Szinódus rendes
közgyûlése, hogy az „Isten Igéje az
egyház életében és küldetésében” té-
máról tanácskozzon. 
Az egész világ püspökei és a Szent-

írás sok szakértõje igyekszik majd fel-
tárni a Biblia hiteles ismeretének fon-
tosságát, amely révén Isten az igazsá-
got nyilatkoztatta ki önmagáról és az
emberrõl, valamint irántunk érzett
szeretetérõl, amely rendkívüli módon
nyilvánul meg Jézus Krisztusban, aki
a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint,
„az egész kinyilatkoztatás közvetítõje
és teljessége”. 
Isten Igéje, amely a teremtéstõl kezd-

ve sokféleképpen nyilvánult meg, a
megtestesülés misztériumában érte el
csúcspontját, amikor a Szentlélek mû-
ve által „az Ige testté lett, és közöt-
tünk élt”. Nekünk, Krisztus követõinek
Isten Igéje különleges valóság, ezért a
szinódus ki akarja emelni az Eucharisz-
tia és az Isten Igéje közötti sajátos
kapcsolatot, meg szeretné tanítani ne-
künk, hogyan találjuk meg Isten Igéjét
Jézusban, az Úrban, aki jelen van a
Szentírásban és az Eucharisztiában. 

Akkor hirdetjük Isten Igéjérõl a teljes
igazságot, ha meggyõzõdéssel valljuk,
hogy Krisztus valóban jelen van az
Eucharisztiában, a testté lett Igében.
A mai világban közösségek százaival
találkozhatunk, akik Krisztus követõi-
ként határozzák meg magukat, és a
Szentírást tudományos módszerekkel
magyarázzák. Ha azonban ezek a ma-
gyarázatok nem vezetnek el az eucha-
risztikus misztérium megértéséhez,
akkor hiányzik belõlük a lényegi elem,
amellyel Isten kinyilatkoztatását hall-
gatnunk kell. 
Az Egyház Magyarországon a Biblia

évét ünnepelve élénk figyelemmel kí-
séri az Isten Igéjérõl szóló szinódust.
A római szinóduson Magyarországot
ketten fogják képviselni, Õeminenciá-
ja Erdõ Péter bíboros prímás és Udvar-
dy György, esztergom-budapesti se-
gédpüspök. A szinódus értékes lesz
mindenki számára, aki a misszióval,
az új evangelizációval foglalkozik. A
misszionáriusnak ismernie kell Isten
Igéjét, és biztosnak kell lennie abban,
hogy, amit hirdet, megegyezik az Egy-
ház tanításával. 
A magyarországi Pápai Missziós

Mûvek programjában fontos helyet
kell kapnia annak az igénynek, hogy
jól képezzék ki a missziós munkatár-
sakat, ismerjék a Bibliát, és éljék Isten
Igéjét. A Biblia tanulmányozásához
azonban anyagiakra is szükség van. A
világban sok helyen nem vagy alig le-
het hozzájutni a Szentíráshoz, és hi-
ányzik a hiteles magyarázatot nyújtó
irodalom, valamint a modern audiovi-
zuális segédeszközök is. 
A helyi Egyháznak is szüksége van

anyagi segítségre, hogy folytathassa
az evangelizációt, de szem elõtt kell
tartanunk azt is, hogy sokan vannak a
világban, akik nálunk sokkal szegé-
nyebbek. A Szentatya a missziós napi
üzenetében emlékeztet bennünket,

hogy a misszió szeretet kérdése: „...a
missziós tevékenység válasz arra a
szeretetre, amellyel Isten szeret ben-
nünket. Az Õ szeretete felszabadít és
sarkall bennünket a Népek Missziójá-
ra: lelki energia, amely képes növelni
az emberi családban a harmóniát, az
igazságot és a közösséget emberek,
népek és fajok között, amelyre min-
denki vágyik.”. 
A mi missziós nagylelkûségünk Is-

tenhez közelíti a testvéreinket. Nagy
megelégedéssel láttam, hogy önkén-
tesek segítettek Sebastian Madassery
SVD atyának, a Pápai Missziós Mûvek
igazgatójának azt a házat felújítani,
amely most a szervezet irodaháza-
ként szolgál. Isten Igéje behatolt
ezeknek az embereknek a szívébe, és
így anélkül, hogy külföldre mentek
volna, valódi misszionáriusok lettek.
Ehhez a konkrét cselekedethez hozzá
kell adnunk a missziós szándékra vég-
zett imádságunkat. Október a rózsa-
füzér hónapja. Mária, Jézus Anyja volt
az elsõ misszionárius, mert a világnak
ajánlotta az emberiség Megváltóját.
Máriának, akit az Evangelizáció Csilla-
gának is nevezünk, ajánljuk erõfeszí-
téseinket, hogy Magyarországon is
növekedjék a missziós lelkület.

Juliusz Janusz érsek
apostoli nuncius

A misszió 
szeretet kérdése
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Az Atya „elsõ misszionáriusa” Jé-
zus Krisztus volt: „Az Úr lelke van
rajtam; azért kent föl engem, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek...” –
olvasta Jézus a názáreti zsinagógá-
ban (Mk 4,18). Majd az Örömhír, az
Evangélium továbbadását az aposto-
lokra bízta: „Menjetek el az egész vi-
lágra, és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek” (Mk 16,15),
és biztosította õket állandó jelenlété-
rõl: „És íme, én veletek vagyok min-
dennap a világ végéig” (Mt 28,20).
Az apostolok a pünkösdi Lélek által
megerõsítve, az akkori nehéz körül-
mények ellenére hatalmas missziós
utat jártak be. Tamás apostol eljutott
egészen Indiáig, Pál apostol, misszi-
ós útjai során térdig lejárva a lábát,
így lelkendezett: „...futok a cél felé,
annak a hivatásnak a jutalmáért,
amelyet Isten fölülrõl adott Krisztus
Jézusban” (Fil 3,14).
Az Egyház egyetlen hivatása a

misszió. Az évezredeket átívelõ, világ-
méretû missziós küldetése során a
hitterjesztõk hatalmas seregét indí-
totta el távoli területekre. Ebben a
küldetésben elõsorban a szerzetes-
rendek – jezsuiták, ferencesek, verbi-
ták és sokan mások – jártak elõl, majd

késõbb csatlakoztak hozzájuk egyes
lelkiségi mozgalmak, és más missziós
elhivatottságú intézmények. A misz-
szionáriusok felkészítését a küldõ
szervezet intézi, amely a továbbiak-
ban is segíti, és figyelemmel kíséri mû-
ködésüket. Az idõk folyamán a misszi-
ós területeken sorban létesültek sze-
mináriumok, iskolák, kórházak, árva-
házak és sok egyéb intézmény, egy-
ségben a helyi egyházakkal. Az évszá-
zadok alatt mártírok és szentek soka-
sága tanúsítja a misszók hitelességét.
A XIX. és a XX. században a misszió

szempontjából rendkívüli és megha-
tározó események történtek, ame-
lyekben felfedezhetjük a késõbbi Pápai
Missziós Mûvek csíráit. Négy kariz-
matikus személy – nõk és férfiak, lai-
kusok és papok, négy különbözõ he-
lyen, egymástól térben és idõben füg-
getlenül – a missziónak szentelték
életüket, és annak négy alapvetõ terü-
letével kezdtek el foglalkozni. Az
apostolokhoz hasonlóan kezdetben
csak néhányan gyûltek össze, kezde-
ményezésük mégis robbanásszerûen
fejlõdött és terjedt el sok országban.
Szinte kitapintható volt a Lélek min-
dent megújító ereje és irányítása. Il-
lett rájuk Pál apostol buzdítása, hogy

„Krisztus szeretete sürget minket”
(2 Kor 5,14). Kik voltak õk, és melyek
voltak ezek a missziós területek?
• A Hitterjesztés Mûvet Pauline

Marie Jaricot francia laikus asz-
szony alapította 1822-ben, hogy
támogassa a világméretû evangeli-
zációt és a missziós lelkület terje-
dését.

• A Szent Gyermekség Mûvet
Charles de Forbin-Janson francia
püspök alapította 1843-ban, hogy
missziós lelkület alakuljon ki a
gyermekek szívében, és segítsék
rászoruló társaikat.

• A Szent Péter Apostol Mûvet
Jeanne Bigard francia laikus asz-
szony alapította 1889-ben, hogy
erõsödjön és növekedjen a misz-
sziós és bennszülött papság kép-
zésének támogatása.

• A Missziós Unió Mûvet P. Boldog
Paolo Manna olasz pap alapította
1916-ban, hogy a missziós lelkü-
let elmélyítésével növekedjen a pa-
pi és szerzetesi missziós hivatá-
sok száma. 

Az Egyház korán felismerte e kezde-
ményezések jelentõségét, karizmati-
kus voltát. Az elsõ három 1922-ben,
a negyedik pedig 1956-ban nyert pá-
pai elismerést. A Szentszék azt is fel-
ismerte, hogy az addig önállóan mû-
ködõ ágazatok missziós munkáját a
hatékonyság érdekében koordinálni
kell. Az új feladatra egy új, római
székhelyû központi szervezetet ho-
zott létre, a Pápai Missziós Mûveket,
amely a Népek Evangelizációjának
Kongregációja irányítása alá tartozik.

Ima és adakozás, 
lelki és anyagi támogatás
Az utóbbi idõben sokan kérdezték tõlünk, hogy mi a
különbség a Pápai Missziós Mûvek (PMM) és az egyes
szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak és más szerve-
zetek missziós küldetése között. Milyen célból és mi-
kor hozta létre az Egyház ezt az intézményt, és ho-
gyan kapcsolódik a világmisszió évezredes munkájá-
hoz? A válaszhoz szükséges a misszió történetének
rövid áttekintése.
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A Pápai Missziós Mûvek az Egyház
legfontosabb segítõ eszközévé vált a
missziós együttmûködés területén. A
PMM célja, hogy felébressze és elmé-
lyítse Isten népének missziós tudatát,
hogy informálja a katolikusokat az
egyetemes misszió életérõl és szük-
ségleteirõl, hogy arra buzdítsa a helyi
egyházakat, imádkozzanak egymásért
és felajánlásaikkal segítsék egymást.
Ima és adakozás, lelki és anyagi támo-
gatás – ez jellemzõ munkájukra min-
den területen. A római központból
irányítják és koordinálják a missziós
segítségnyújtást. A világszerte össze-

gyûjtött adományokat és támogatáso-
kat központi szolidaritási alap segítsé-
gével osztják szét az egyes missziós
területek szükségleteinek megfelelõen.
A PMM az egyes országokban a

nemzeti igazgatóság által képviselteti
magát, amelynek élére – egységben az
adott ország püspöki konferenciájával
– nemzeti igazgatót nevez ki. A helyi
képviselet alkalmazkodik az ország
körülményeihez, és éltetõjévé válik a
négy ágazat országos missziós mun-
kájának.
A hagyományos missziós szerveze-

tek tehát, így például a szerzetesren-
dek, a misszionáriusaikat küldik a
missziós területekre, a Pápai Missziós
Mûvek viszont sajátos módon, az

egyes országokon belül fejti ki misszi-
ós tevékenységét.
A II. Vatikáni Zsinat megállapítása

szerint a PMM-nek központi helyet
kell elfoglalnia a missziós együttmû-
ködésben. VI. Pál pápa szerint ez az
intézmény nemcsak a pápához, ha-
nem az egyetemes egyházhoz és
egyúttal Isten népéhez is tartozik. II.
János Pál a Redemptoris missio kezde-
tû missziós enciklikájában külön feje-
zetet szentel a Pápai Missziós Mûvek-
nek (RM 84.). Reménykedünk abban,
hogy beteljesedik II. János Pál pápa
misszióval kapcsolatos vágya: „Látom
már egy új missziós korszak derengé-
sét, amely fényes nappallá lesz”
(Redemptoris missio 92.).

AVilágposta címû negyedévenként megjelenõ, önkéntes
adományokból fenntartott missziós magazin az Isteni
Ige Társasága (verbiták) kiadványa, melynek célja, 

hogy  a magyar és a harmadik világbeli missziók között hidat
képezzen.

Aki szívesen olvas híreket, interjúkat, beszámolókat ebben 
a témában, jelezze Zabos Róbert SVD testvérnél 
(9730 Kõszeg, Pf. 74., misszio@verbita.hu), 
és õ rendszeresen küldeni fogja az újságot.

Bélyeggyûjtés 
a missziók javára

Azok a testvérek, akik bélyeggel
szeretnék támogatni a missziót, 
küldjenek bélyegeket a címünkre.

Pápai Missziós Mûvek
1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.
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Az elmúlt idõszakban a kelet-indiai
Orissza államban rendszeressé vált a
keresztények üldözése. 1999 január-
jában egy ausztrál misszionáriust,
Graham Stainest és két fiát halálra
égette a tömeg, amelyet egy Dara
Szing nevû hindu fanatikus vezetett.
Azóta errefelé a keresztények elleni
támadások szinte mindennaposak.
Tavaly karácsony vigíliáján egy hindu

fundamentalista szervezet vezetõje,

Szvámi Laxmananda Szaraszvati és
társai templomokat romboltak, sok

keresztényt bántalmaztak és otthona-
ikból elüldöztek. E pusztítás iszonyú
emléke ma is elevenen él a papok,
szerzetesnõk és a nép emlékezetében.
A támadás célja az volt, hogy a kut-
tak-bubanesvari érsekség Kandamal

nevû kerületébõl végérvényesen elül-
dözzék a keresztényeket. Négy nap
alatt száz templomot és kápolnát, öt
kolostort, öt plébániaépületet, kollé-
giumokat, iskolákat és száznál is
több keresztény tulajdonban lévõ üz-
letet, köztük gyógyszertárakat rom-
boltak le.
Idén augusztus 23-án, mikor a hin-

duk Krisna születésnapjának megün-
nepelésére készültek, merénylet áldo-
zata lett a keresztényellenességérõl
hírhedtté vált Szvámi Laxmananda
Szaraszvati és négy társa. A kormány
tudott a tervezett merényletrõl, és ér-
tesítette a hindu vezetõt a veszélyre.
Egy maoista szervezet magára vállalta
az akciót, ennek ellenére a hinduk a
keresztényeket gyanúsították vallási
vezetõjük meggyilkolásának kitervelé-
sével, hiába állította a kormány az el-
lenkezõjét. A merénylet másnapján el-
kezdõdött a hinduk bosszúhadjárata.
A fölheccelt tömeg robbantásos me-

rényletek sorát követte el keresztény
intézmények ellen, melynek során

Megkezdték keresztre
feszítésünket
Keresztényüldözés 
Indiában
„Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek tite-
ket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok mi-
attam” – mondta Jézus (Mt 5–11).

Keresztény menekülttábor 
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elpusztult Buvanesvar Fõegyházme-
gye pasztorális központja is. Egy itt
dolgozó papot és apácát megvertek,
levetkõztettek és meztelenül muto-
gatták õket. Négy másik papot szin-
tén bántalmaztak, az egyik súlyos
égési sérüléseket szenvedett. Újabb
templomokat, kolostorokat, kórháza-
kat és jármûvet gyújtottak fel. Sok
szerzetesnõ a fenyegetések elõl a
szomszédos államba menekült.
Egy fiatal apácát, aki egy szociális

intézményben dolgozott, csoporto-
san megerõszakoltak, mielõtt az épü-
letet lerombolták volna. A csõcselék
megtámadta Teréz anya fivéreinek
rendházát és kórházát is, amelyet
egyszer már leromboltak, és amelyet

két hónappal ezelõtt építettek újra,
sõt a betegeket is megverték.
P. Edward Sequeira, az Isteni Ige Tár-

sasága tagja egyike a súlyos sérültek-
nek. Mikor Orisszában a missziós ál-
lomásukhoz tartozó árvaházat meg-
támadták, egy húszéves civil kisegítõ
nõvér, Rajni, szembeszállt a tömeg-
gel. A csõcselék P. Sequeirát és Rajnit
két külön szobába zárta, és megpa-
rancsolták a gyerekeknek, hogy hagy-
ják el az árvaházat. Ezután a két fog-
lyot leöntötték benzinnel, és rájuk
gyújtották az árvaházat. 
„Amikor elkezdtem fulladozni, talál-

tam egy repedést a támadásban meg-
rongálódott falon, és odatartottam az
orromat, hogy levegõt szívjak – mondta

a verbita atya. – Egész idõ alatt hallot-
tam Rajni kiáltásait a szomszéd szobá-
ból, nagyon szenvedhetett.

Az életéért könyörög

Apácák gyertyás menettel tüntetnek a támadások ellen »
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Mindent szétromboltak és fel-
égettek. Hamuvá vált minden.”

Kamalini Naik asszony férjét úgy
kényszerítették, hogy térjen át a hindu
vallásra, hogy megfenyegették: meg-
ölik az édesanyját. Látván édesanyját a
markukban, a férfi lemondott hitérõl.
Ezután odahívták feleségét, aki hét
hónapos terhes volt. Õ kiállt Krisztus
mellett, erre a fanatikusok darabokra
vágták az áldott állapotban lévõ asz-
szonyt és másfél éves kisfiát férje és
más keresztények szeme láttára.
„Megkezdték keresztre feszítésünket

– mondta Chellen atya, akinek vágá-
sok, ütésnyomok és megduzzadt szö-
vetek borítják a testét, és öltések van-
nak az arcán. – Egy ötvenfõs felfegyver-
zett hindu csapat megvert minket, és
mint bûnösöket vezetett végig az úton
a leégett pasztorációs központhoz.
Ott letépték az ingemet és elkezdték
lehúzni a nõvér ruháit is. Amikor tilta-
koztam, vasbotokkal vertek. Késõbb
bevitték a nõvért és megerõszakolták,
mialatt engem rúgtak és kínoztak,
kényszerítve, hogy közönséges szava-
kat mondjak. Késõbb mindkettõnket

félmeztelenül az utcára vittek, és azt
parancsolták, hogy közösüljek a nyil-
vánosság elõtt a nõvérrel. Amikor el-
lenálltam, tovább vertek és bevonszol-
tak minket a közeli kormányzati irodá-
ba. Sajnálatos módon egy tucatnyi
rendõr nézte végig mindezt.”
A kijárási tilalom segített a kanda-

malbeli városoknak, hogy helyreálljon
valamelyest a nyugalom. Ám a falvak
még mindig nagyon feszültek. A ha-
talmas rendõri jelenlét ellenére sem
érzik magukat biztonságban a keresz-
tények. Az éjszakákat nem merik há-
zukban tölteni, hanem elbújnak az er-
dõben.

Prakas Digal, egy falusi meséli: „Fel-
gyújtották a templomot. Felégették a
kunyhóinkat is. Elégették összes ru-
hánkat. Nincs élelmünk. Kínoznak
minket és most a dzsungelben élünk.”
Raikia település plébánosa pedig

mobiltelefonján augusztus 27-én reg-
gel fél 6-kor hívta püspökét, és a kö-
vetkezõkrõl tájékoztatta: „Már negye-
dik napja vagyok az erdõben. Rettegek
a támadástól és nincs mit ennem.”
Napjainkban sok pap és nõvér sorsa

ez, akik a szegények legszegényebbje-
it szolgálják egy elvileg demokratikus
országban, ahol állítólag vallássza-
badság van.
A hindu fundamentalisták régi vád-

ja a keresztények ellen, hogy meg-
vesztegetéssel és erõszakkal térítenek
a szegény hinduk között. A meggyil-
kolt vezetõjük korábban így indokolta
erõszakos akciójukat: „Az egész or-
szágnak az lenne a jó, ha mindenki
visszatérne a hindu hitre.” Ezzel
szemben a keresztény misszionáriu-
sok határozottan állítják, hogy az õ

hivatásuk a szegé-
nyek és rászorulók
szolgálata. Céljuk
pedig nem a térí-
tés, hanem tanú-
ságtétel a krisztusi
szeretetrõl.
A keresztények

elleni fellépésnek
van egy másik oka
is. Mind világosab-
bá válik, hogy ahol
keresztény misszi-
onáriusok dolgoz-
nak, ott fontos
társadalmi és gaz-
dasági változások

P. Chellen:
Mint bûnösöket vezettek végig az úton...

Tiltakozó menet
Delhiben

»



Mai vértanúkNÉPEK MISSZIÓJA • 2008. október 11

történnek. Az emberek anyagilag gya-
rapodnak, öntudatosabban képviselik
saját érdekeiket, iskolázottabbak. En-
nek pedig nem örül mindenki, ugyan-
is csökken a tanulatlan és olcsó mun-
kaerõ az ültetvényeken, a kizsákmá-
nyolás hagyományos formáinak a le-
hetõségei szûkülnek.
Legkevesebb 17 embert öltek meg

augusztus 24. és 31. között. Mintegy
tízezer keresztény család menekült el
otthonából az erdõkbe, miután fel-
gyújtották házaikat és megtámadták
õket a felkelõk. Több mint négyezer
embert bántalmaztak és több mint
húszezer házat felégettek. Az elsõdle-
ges célpontok azonban a papok, szer-
zetesek és a települések vezetõi vol-
tak. Valósággal vadásztak rájuk.
P. Augustine Kanjamala verbita, aki a

mumbai egyetemen tanít, a világ egy-
házaihoz fordult, hogy tiltakozzanak

India kormányánál, amely tétlen ma-
radt a keresztényellenes erõszakkal
szemben. Nyíltan vádolja az orisszai
kormányzatot a pogromban résztve-
võkkel való összejátszással. Kanjama-
la atya szerint évek óta tervezik, hogy
megtisztítják Orisszát keresztény la-
kosságától, különösen Kandamal kör-
zetében, ahol augusztusban a leg-
több atrocitás történt. Itt a kereszté-
nyek a lakosságnak 5%-át teszik ki.

A kuttak-bubanesvari 
érsekségtõl kapott hírt fordította:

Szabó Bernadett  

Tüntetés a keresztényüldözés ellen

Köszönettel és szeretettel 
fogadunk adományokat 

az Indiában üldözött 
keresztény testvéreink számára.

Számlaszámunk:
11600006-00000000-27778649

A megjegyzés rovatban 
kérjük, tüntessék fel: 
Az indiaiak javára.
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Már több mint három éve a brazil ha-
tártól néhány kilométerre fekvõ, mind-
össze 25 éves múltra tekintõ Andresi-
tóban nagy örömmel végzem missziós
munkámat. A verbita alapítású plébá-
nián lengyel plébánosommal, Kazimír
atyával kettesben dolgozunk.
A település az õserdõ közepén fek-

szik, ötven kilométerre a világ egyik
legnagyobb vízesésétõl, az Yguazútól.
Tízezren a faluban, kétszer annyian
szétszórtan az õserdõbõl kiszakított
10-150 hektáros ültetvényeken élnek,
ahol elsõsorban dohányt és teát ter-
mesztenek.
Az ültetvényeket a faluból kiinduló

földutakon lehet elérni – száraz idõ-
ben, mert ha esik esõ, járhatatlanok
az utak. Minden tíz-tizenöt birtokhoz
tartozik egy kis kápolna, amely több-
nyire fából, ritkábban kõbõl épült.
A huszonöt kápolnából tizenötöt én

látok el. Péntektõl vasárnapig látoga-
tom e „tanyaközpontokat” és misé-
zem. Egy-egy helyre havi egyszer vagy
kétszer jutok el, ilyenkor vannak a ke-
resztelõk, az elsõáldozások és az es-
küvõk. Mivel a kápolnáknak többnyire
nincs sekrestyéjük, viszem magammal
a misefelszerelést, de a kereszteléshez
a vizet, a korsót, a tálat a szülõknek

kell hozniuk. Az esküvõ is többnyire
egyszerû, nincs menyasszonyi ruha,
elõfordult, hogy a menyasszony Do-
nald kacsás pólóban jelent meg. 
Az utóbbi évben szombat délelõt-

tönként néhány jó énekes, gitáros fia-
tal is elkísér, mert az ottani hívek nem
tudnak zenélni. Énekes könyveikben
nincs kotta, csupán szöveg, így sok-
szor az ének is csak döcögve megy.
A távolság miatt sajnos nehéz a kö-

zösségépítés. Egyik misémrõl rohanok
a következõre, de a második után dél-
tájt van egy kis idõm, hogy megláto-
gassam valamelyik családot. Mindig
nagy szeretettel látnak vendégül. 
Házaik igen egyszerûek, minimális

berendezéssel. Az itteniek keveset
birtokolnak, inkább élnek. Gyakran
összejönnek, s ilyenkor egy körbejáró
edénybõl ugyanazzal a fémszívókával
forró matét vagy hideg tererét (teafé-
le) isznak. Meglehetõsen ötletszerû-
en, egyik napról a másikra élnek. Val-
lási életük is ilyen: nem rendszeres
templomjárók, jönnek, ha kedvük van. 
Elkötelezett hitoktatók nélkül sem-

mire se mennénk. Hála Istennek, van-
nak, õk tartják össze a közösséget,
sokfelé hét közben is összejönnek
imádkozni. Külön öröm, hogy jelenleg

ketten is készülnek diakónusnak, egy
fiatalabb és egy idõsebb testvérünk.
Argentínában nyolcezer katolikusra

jut egy pap, szükség van a laikusok
munkájára. Nálunk is õk tartják a hit-
tanórákat, õk készítik fel a szülõket,
keresztszülõket a keresztségre, a gye-
rekeket az elsõáldozásra. Bejelentik,
hogy hétvégén lesz egy-két elsõáldo-
zó, nekem csak annyi a dolgom, hogy
mise elõtt meggyóntatnom õket, és a
misén pár vizsgakérdést teszek fel ne-
kik. Persze igen félénkek, de látszik
rajtuk, hogy nagy átéléssel veszik ma-
gukhoz az Úr testét. A dél-amerikaiak
nem az eszükkel, hanem a szívükkel
hisznek.
Két szegénykonyhát mûködtetünk,

ahol a gyerekek esténként kakaót és ke-
nyeret kapnak. Mikor odakerültem, a
földön ülve ettek. Készítettem nekik
asztalokat, padokat. Felfedeztem, hogy
a fûrésztelepen hatalmas máglyákon

Keveset 
birtokolnak, 
inkább élnek

Varga János ebben az évben ünnepelte 40. születés-
napját, pappá szentelésének 5. évfordulóját, és öt év-
vel ezelõtt augusztus 20-án érkezett meg a misszió-
ba, Argentínába.
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égetik el a kicsit hibás, egyébként
használható faanyagot. Egy idõben
rendszeresen kértem belõle, hogy sze-
gény családoknak ágyat készíthessek.
Az ebédlõnek (comedor) nevezett fa-
bódéban sokszor félszáz gyerek is ösz-
szegyûlik, jönnek a bögréjükkel, mindig
vidámak. A comedor szomszédságá-
ban lakó asszony naponta megfõzi a
kakaót, megsüti a kenyeret, ennek fejé-
ben az õ családjának is jut belõle. 
Havonta egyszer öt-hétszáz kiló

élelmiszert szállítok haza a 60 km-re
fekvõ karitász központból, majd heti
kétszer szintén én viszem ki nekik a
néhány napra való lisztet, cukrot, tej-
port, olajat.
A családokban nem ritka a négy-öt

gyerek, a szegényebbeknél sokszor
hat-nyolc is van. 
Nagyon gyermekszeretõk. Argentí-

nában egyébként büntetik az abor-
tuszt, de a lehetõsége szinte fel se
merül. Egy fiatal anya, aki körülményei
miatt nem tudta nevelni gyerekét,

mondta: „Mást nem tudtam adni ne-
ki, csak az életét, de azt igen!” Az
örökbefogadás könnyû, magától érte-
tõdõen viszik a soron következõ, akár
súlyosan beteg gyereket is. A kolóni-
ákban a lányok igen korán, 16-18 éve-
sen férjhez mennek, 20-21 évesen
sokszor már két gyerekük is van.
Hétfõn és csütörtökön egy-egy falu-

beli kápolnába járok misézni. A hétfõ-
in alakulóban van egy kis közösség.
Csütörtök este egyelõre egy asztalos-
mûhelyben vagyunk, mert a fakápol-
nánk két éve – máig tisztázatlan kö-
rülmények között – leégett. Már tetõ
alatt van az új kápolna. Kicsit lassan
készül, mert a hívek napi munkájuk
után maguk építik.
Heti egyszer a kórházban misézem,

utána végiglátogatom a bent fekvõ
betegeket is, gyóntatok, áldoztatok,
ha szükséges, a betegek szentségét is
kiszolgáltatom. Elsõ pénteken a tele-
pülés idõs betegeit látogatom sorra.
A fiatalok vallási élete a faluban ka-

tasztrofális, jó ideje elszoktak már a
plébániáról. Sok mindent próbáltam
már: ifjúsági hittan, filmvetítések,
sportprogramok, de megfelelõ helyi-
ség és az érdeklõdés hiánya miatt
mind abbamaradt. 
Alapító atyánk, Arnold Janssen

mondta: „Ha van annyi pénzed, hogy
vegyél egy kocsi sódert, kezdd el!” Erre
gondolva nekivágtam a plébánia mö-
gött egy 10x10 méteres ifjúsági klub
építésének, hogy végre legyen hová
menniük a fiataloknak a hétvégén. Lesz
benne pingpong, asztali foci, biliárd,
büfé. Újra ide kell szoktatnom õket.

Sajnos a faluban – itt is, mint általá-
ban Dél-Amerikában – számtalan ko-
moly anyagi erõvel rendelkezõ szekta
mûködik, pompás épületekkel (temp-
lomok, iskolák, közösségi házak). Ezek
elcsalják a híveket, aztán hatalmuk-
ban tartva kiszipolyozzák õket.
Missziós munkám lehetetlen lenne

terepjáró kisteherautóm nélkül. Havi
ezer kilométert megyek vele, több-
nyire vörös színû földutakon. Sze-
mélyautóval ezek az utak járhatatla-
nok. Toyotámban már 340 000 km
van, ezért sûrûn kell szerelõhöz vin-
nem, hol a váltót vagy a féket kell ja-
vítani, hol a motort felújítani, az ak-
kumulátort kicserélni. Egyszer kis hí-
ján elvesztettem a hûtõt. Ha már
nem látok ki a szélvédõn, meg kell
állnom, hogy egy palackból vizet lo-
csolhassak rá. Az ablaktörlõ még
mûködik. 
Ezt a használt autót is a magyar

püspöki kar jelentõs anyagi támoga-
tásával tudtam megvenni. Már le kel-
lene cserélnem, de a plébánia egész
évi bevétele sem fedezné egy 150 000
km-t futott használt autó árát.
Mit volt nehéz megszoknom? A

szervezetlenséget, a rendetlenséget,
az ötletszerûséget. Az itteniek nem
szeretik a kötöttségeket. Mi tetszik
nekem? Elsõsorban nyitottságuk, ba-
rátságuk, közvetlenségük. Az argen-
tin befogadó nép, hisz az indiánokat
leszámítva az õ nagyszüleik, dédszü-
leik is valahonnan Európából érkeztek.
Aztán tetszik a könnyedségük, hogy
nem törik magukat a holnap miatt, a
mának élnek. Talán sikerült már elfe-
lejtenem a stresszes életformát.
Sokkal több az elkötelezett komoly

keresztény, mint otthon. A karizmati-
kus megújulási mozgalomban szám-
talan testvérre, barátra találtam. 
Háromévente egyszer mehetek haza

két hónapos szabadságra. Legköze-
lebb 2009 novemberében érkezem, s
az öt trópusi karácsony után jó lesz
megint otthon – talán fehér kará-
csonyt – ünnepelni.

Varga János SVD
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Ezt a szervezetet egy jezsuita atya,
Bernhard Ehlen hívta életre néhány év-
vel a mi csatlakozásunk elõtt. A né-
met orvosok segítõkészségére építet-
te a mozgalmat, akik vállalták, hogy
hathetes szabadságukat a harmadik
világ szegényei közötti ingyen mun-
kával töltsék, vállalva, hogy megfize-
tik saját repülõjegyük árának felét is.
Sem a kollégám, sem én nem tudtuk
ezt megfizetni, ezért kétszer annyi
idõt dolgoztunk a helyszínen. Dol-
gozhattam, mert – egyéves intenzív
angoltanulás után – engem is elfoga-
dott Bernhard atya.

A munka alapelveivel, céljával, meg-
szervezésének módjával teljesen
egyetértettem és gyönyörûnek talál-
tam. Eleinte féltem a merõben idegen
környezettõl, gyenge nyelvtudásom
miatt állandó bizonytalanság gyötört,
tartottam a hosszú úttól és a rossz
szándékú emberektõl is, de végül úgy
döntöttem, hogy megyek, és megte-
szem, amit tudok. Nem volt könnyû,
de éreztem itthoni barátaim háttér-
imáit, -segítségét, P. Bernhard csodá-
latos lendületét és emberszeretetét,
ahogy segíteni akart, velünk együtt, a
szegények legszegényebbjein.

Elindultam. Túléltem a tizenhat órás
repülõutat, a gép késése miatt senki
nem várt a nagy idegenben, alig értet-
tem az angolt furcsa kiejtéssel beszé-
lõ filippínókat és az ottani német
munkatársakat.
Mégis csodálatos volt az egyszerû fi-

lippínók és egy-egy német kolléga
irántam megnyilvánuló jóindulata. Így
én is tudtam segíteni, a semmi he-
lyett orvosi ellátást vinni oda, ahol
nélkülünk a betegek nem részesülhet-
tek volna benne.
Megszerettem az embereket, a tájat,

az ételeket, és bírtam a hõséget, a gyé-
kényen, szúnyogháló alatti alvást, a
rettenetes higiéniás körülményeket.
Megszerettem Ázsiát, a katolikus filip-
pínókat testvéreimnek éreztem. A
templomokban, a nyitott oldalú kis ká-
polnákban otthon éreztem magam a
mahagóni vagy egyszerû fatabernáku-
lumok elõtt. Szállt az énekük, néha úgy
éreztem, táncra kellene rá perdülnöm.
Bár nem értettem a visayan beszé-

det, de tudtam, mit mond a misézõ
atya, mivel a szentmise ugyanúgy épül
fel, mint idehaza. Nehéz volt három
hónap után elválni tõlük és arra gon-
dolni, hogy az életben nem láthatom

BBeevveettéésseekk  
aa  FFüüllööpp--sszziiggeetteekkeenn

Hétszer voltam a Fülöp-szigetek szegényei között mint önkéntes orvos, 
miután az utolsó élõ rokonomat is magához szólította az Úr. Úgy kezdõdött, 
hogy egy kollégám felesége, akinek férje – elsõként Magyarországról – már 
végzett ilyen szolgálatot a németországi Orvosok a Harmadik Világért 
szervezet keretében, megkérdezte: „Miért nem mégy a Fülöp-szigetekre?” 



õket viszont, mert köztünk áll az az
iszonyatos távolság, amit önerõmbõl
soha le nem gyõzhetek.
Aztán megadatott, hogy még hat-

szor leszállhattam Mindanao szigetén
a hosszú repülõút után 1989–2006
között. Összesen hét alkalommal, két-
három évenként, 6-12 hetes idõszako-
kat, összesen 16 hónapot tölthettem
közöttük. Barátságok szövõdtek, me-
lyeket levélváltások erõsítettek, és lett
egy filippínó bérmalányom is.
Munkánk felölelte az orvostudo-

mány majd minden ágát. Szerencsém-
re gyermekorvos vagyok, így jól bol-
dogultam a hozzánk hozott sok gye-
rekkel. A filippínó fiatal nép, a lakos-
ság nagy része 15 év alatti és kevéssé
népes az ötven év feletti korosztály. A
mi munkatársaink kiemelkednek a
szegények közül azzal, hogy rendsze-
res munkájuk és fizetésük van. De
gyermekeik taníttatása így is szinte
leküzdhetetlen problémát jelent szá-
mukra. Ahogy tudtam, ebben is segí-
tettem. 
Akiknek a munkánkat ajándékoz-

tuk, az igazi szegények közlekedési
eszközzel szinte megközelíthetetlen
hegyi falvakban laknak, vagy város-
széli kunyhókban. Általában tiszták,
mindig barátságosak, mosolygósak.

Elõször a gyerekeket hozzák az ideig-
lenes rendelõkbe, melyeket a helyi
óvodában, kápolnában vagy egyszerû
árnyat adó tetõ alatt alakítunk ki. A
rendelõ három egyszerû asztalból áll,
egy az orvosé, egy az adminisztrátoré
és egy a gyógyszerkiadásra szolgál,
néha pad is van a várakozóknak. Ez a
rendelõ, a guruló klinika („rolling
clinic”). A falu lakosságát, a vezetõ
megkeresése után, a mi helybeli mun-
katársaink tájékoztatják arról, hogy
mikor érkezünk. Elmondják, hogy ba-
rátságból segítünk, és bátorítják õket,
hogy jöjjenek hozzánk a panaszaikkal.
Néha fogorvos is van velünk, akinek fõ
foglalkozása a fájós fogak eltávolítása.

Mindenféle betegséggel találkoztam.
Gyakran tudtam segíteni, de nem
mindig.
A címben szereplõ bevetés szó – a

német „Einsatz” fordítása, amit Ber-
hard atyáék használnak – szerintem
nagyon találó erre a munkára. Kieme-
li az embert a megszokott világából,
és beveti valami egészen másba. Mie-
lõtt elindultam, úgy éreztem, megyek
és adok valamit. Utána azonban úgy,
hogy én kaptam sokat, nagyon sokat.
A Jóisten csodálatos ajándékának te-
kintem, hogy részt vehettem ebben a
szép küldetésben, és hálás vagyok
mindenkinek, aki segített benne.

Pleskott Katalin
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Gondolatban még mindig vizes a ci-
põm a hajnali harmattól, ahogy a kõ-
szegi verbita kolostor hatalmas õs-
parkjában lépdelek. Még nincs hat óra

– imádkozni szeretnék. A körülöttem
fényben fürdõ almafák és a már tisztá-
ra mosdott, kéklõ katángvirág-csilla-
gok zsolozsmájára nem jön ki más 

a számon, csak ennyi: ámen. Így jön
el a tábornyitás pillanata. A követke-
zõ öt nap megismételhetetlen válto-
zatossággal folytatódott a nagyszerû-
en megszervezett hittanos táborban,
ahol gyermek és felnõtt egyaránt jól
érezhette magát. Hogy mitõl volt más
ez a tábor, mint amelyekben idáig vol-
tunk? Minden bizonnyal attól, hogy
Benvin Sebastian verbita táborvezetõ
atya fontosnak tartotta: az ötven gye-
rekkel tíznél is több felnõtt legyen
együtt reggeltõl estig; és ne csak vi-
gyázzanak rájuk, hanem – ha kell –

Bibliatábor 
a PMM 
támogatásával
Mielõtt végleg befordulnánk az õszbe, a pirosló levelû
szõlõhegyek és sárguló erdõk közé, még a kanyarból
visszaintünk a nyárnak. A nyárnak, amelyet ki tudja,
ki várt jobban az elõzõ tanév végén: a hittanosok-e
vagy a hitoktató, de amelyben mégis akadt egy hét,
amit talán majd együtt sorolnak az életre szóló, emlé-
kezetes nyári örömök közé.
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váljanak gyerekké köztük, egész nap
játszva, terelgetve, babusgatva õket.
Ennek köszönhetõen alig akadt gye-
rek, aki már az elsõ nap fel ne oldó-
dott volna. Azonnal és könnyen beil-
leszkedtek a közösségbe, és hamar
megfogalmazták: én jövõre is jövök!
Pedig nem csak nyaraltak. Szinte ész-
re sem vették, hogy a sok-sok játék és
vetélkedõ középpontjában a Biblia áll,
a köréje épített napirenddel minden a
Szentírás megismerését és tiszteletét
szolgálta. A gyerekeket kis csoportokra
osztottuk, és e csoportok egy-egy bib-
liai város nevét vették fel Jeruzsálemtõl

Kafarnaumig, amelyeknek „kapui”
mögött öt napon át festettek, agya-
goztak, kirándultak, színdarabot fab-
rikáltak, próbáltak és versenyeztek
éneklésben, bibliaismeretben, foci-
ban, métában, tollas- és röplabdában
és még ki tudja, miben.
Sebastian atya mellett három másik

atya, Ohoiledwarin Éliás, aki kitûnõen
focizik, Michels Antal, aki szintén
verbita, és Kelemen Zoltán kemencei
plébános is velünk táborozott. Sokan

gyóntak a néhány nap alatt. Az Assi-
si Szent Ferenc leányai kongregációja
magyarországi tartományfõnöknõje,
Lucetta nõvér és Benedikta nõvér is
nagyban hozzájárultak a tábor sikeré-
hez. A sok tehetséges, felkészült és
lelkes civil segítõ odaadó munkájáért
hála és köszönet!
És hogy kikrõl nem esett még szó?

Hát a gyerekekrõl. Az ország távoli
aprófalvaiból érkezett hittanosokról,
akik számára talán itt nyílt ki elõször
a világ. Akik közül jó néhányan itt
nyaraltak életükben elõször. Van
olyan kis település, ahol egy öreg pa-
rasztházat alakítottak át Isten házá-
vá. És vannak olyan plébános atyák,
akik több fiatalnak kifizették a tábor
költségeit. Isten áldja õket a nagylelkû
szeretetért! S hogy mit kaptak a gyer-
mekek e néhány nap alatt? Testvéri
közösséget, amelyben nem a család-
juk anyagi helyzete volt a mértékadó,
és azt az új ismeretet, hogy a kis fal-
vakon túl is létezik az egyház.
Köszönjük, atyák! Jövõre is jövünk!

Koncz Ádám
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Agyermekek püspöke vallá-
sos nemesi családban szü-
letett. Párizsban nõtt fel,
szülei jó barátságban vol-

tak a királyi párral. Az akkoriban zajló
forradalom idején (1789–1814) na-
gyon nehéz idõk jártak, sok papot és
szerzetesnõt is megöltek. Charles
családjának is menekülnie kellett, de
késõbb visszatérhettek. Lakásuk közel
volt a Párizsi Külföldi Misszionáriusok
anyaházához, akik a Távol-Keleten
hirdették az evangéliumot. Charles
gyakran meglátogatta õket, s elbûvöl-
ték a hittérítõktõl hallott történetek,
de mindig elszomorította a nyomorú-
ságos helyzetbe került és gyakran
áruba bocsátott gyermekek sorsa. Jó
esetben misszionáriusokhoz jutottak,
árvaházakban nevelték õket.
A kivételesen mûvelt fiatalember vi-

lági karrierje szépen indult. Napóleon
diplomatává akarta képeztetni, de
Charles igen elszomorodott azon,
hogy a császár elnyomta az Egyházat.
Hamarosan felhagyott ígéretes karri-
erjével, és Napóleon haragját is kivív-
va papi szemináriumba lépett. Né-
hány szeminarista társával minden
erejét hazája keresztényeinek evange-
lizációjára fordította. Szoros kapcso-
latban voltak a misszionáriusokkal,
akik összejöveteleiket az õ kápolná-
jukban tartották.
Csatlakozott a missziós papok cso-

portjához, akik sokat tettek azért,
hogy megtartsák a franciák hitét. Jó
prédikátor volt, beszédei tömegeket

vonzottak. Fiatalon Nancy püspökévé
nevezték ki. Fõpásztorként is nagyon
egyszerû életet élt: sokat jótékonyko-
dott a szegényekkel és a betegekkel, el-
esettekkel. Magára nem fordított sem-
mi pénzt, néha majdnem rongyos volt.
1830-ban újabb felkelés volt Franciaor-
szágban. Akkorra az antiklerikálisok
már régen számûzték õt Nancybõl. A
püspök továbbra sem akarta elhagyni a
várost, de ezúttal a saját hívei kérték
erre, mert féltek, hogy megölik.
Ekkorra már szétosztotta családi

örökségét a szegény családok és a kí-
nai misszió javára. Gondolatai mindig
Kínában jártak, aggódott a kitaszított
gyermekekért: energiáit egyre inkább
az õ megsegítésükre fordította. Ah-
hoz már idõs volt, hogy missziós
munkába kezdjen. A Szentatya arra
kérte, hogy Franciaországban folytas-
sa evangelizációs munkáját.
Sokat tanult Pauline Jaricot-tól, aki

húszéves korában kiválóan megszer-
vezte a francia felnõttek missziókat

segítõ mozgalmát, amit ma a Hitter-
jesztés Mûvének neveznek, s amely
az egyik legnagyobb missziós intéz-
ménnyé nõtte ki magát az Egyházban.
A terv igen egyszerû volt: gyermekek

segítenek gyermekeknek. Európa gyer-
mekei segítenek, hogy a missziókban
élõ gyermekeket Isten nagy családjába
vezessék a keresztség által. Ez oly
egyszerû, mondta Charles püspök,
hogy is lehet, hogy eddig nem gon-
doltunk erre? 
Õ nem juthatott el személyesen a

missziókba, de álma – más módon –
valóra vált. Ma ez a mû egyesíti az
imán és a szentségeken keresztül a vi-
lág gyermekeit, ahogy az Isteni  Mes-
ter mondta: „Engedjétek hozzám a
gyermekeket.”
Charles püspök azt akarta, hogy ez a

mû szent legyen, ezért a Szent Gyer-
mek oltalmába helyezve Szent Gyer-
mekségnek nevezte.
A Szent Gyermekség Mûve már a XIX.

században megérkezett hazánkba, de 

Gyermekek segítenek
gyermekeknek

A Pápai Missziós Mûvek
egyik tagozata, a Szent
Gyermekség Mûve 160
éves múltra tekint vissza.
Charles de Forbin-Janson
francia püspök alapította
azzal a céllal, hogy már kis
korban kialakuljon a missziós lelkület. Hogy a gyere-
kek felajánlásaikkal, imáikkal, anyagi javaikkal segítsék
a missziós országokban élõ, kevésbé szerencsés tár-
saikat. A püspök, akinek a szenttéavatása folyamat-
ban van, két dolgot kért a gyermekektõl: rövid imát és
kis áldozatot.



Legyetek olyanok, mint a kicsinyekNÉPEK MISSZIÓJA • 2008. október 19

a második világháború után negyven
éven át más missziós intézmények-
hez hasonlóan be volt tiltva. 2002-
ben kezdtünk el a Missziós Gyermek-
ség felélesztésén dolgozni Magyaror-
szágon. Összeállítottunk a Szent
Gyermekség Mûve kialakulásának tör-
ténetérõl egy színdarabot, melyet
Zsámbékon, Mányon, Külsõvaton,
Bakonygyepesen és más plébániákon
bemutattunk. Nyári missziós táboro-
kat szerveztünk 2002-tõl 6-14 éve-
seknek Zsámbékon a környezõ plébá-
niák gyermekei számára. Évente het-
ven gyermek vett részt rajtuk. A tábo-
rok keretében a gyermekek megismer-
kedtek a Missziós Gyermekség kiala-
kulásával és gondolatvilágával. Alapí-
tottunk egy missziós klubot is. Ha-
vonta egyszer találkoztunk és misszi-
ós hírlevelet is megjelentettünk. Saj-
nos ez két év múlva megszûnt. 2004
óta a verbita szerzetesekkel együtt
szervezzük a zsámbéki tábort, ahova
az egész országból fogadunk gyerme-
keket. A résztvevõk száma nyaranta
kétszáz körül mozog.
Zsámbéki és bicskei gyermekkel

2003-ban részt vettünk Párizsban és
Lisieux-ben a Missziós Gyermekség
nemzetközi ifjúsági találkozóján. Az-
óta ezek a gyermekek a táborok fontos
segítõtársaivá nõtték ki magukat. Az

elvetett mag, úgy tûnik, jó talajra
hullt.
Magyarországon a betlehemezésnek

nagy hagyománya van, de nem sza-
bad elfelejteni a háromkirályjárást
sem, amely népszokást csillagozás-
nak vagy csillagének-éneklésnek hív-
ták, és német nyelvterületen (Stern-
singen néven) ma is népszerû a kará-
csonyi idõszakban. Egyes vidékeken
Magyarországon a mai napig járnak a
gyermekek a kiugratható csillaggal há-
romkirályok képében köszönteni.
Felelevenítettük e szokásokat 2004-

ben, és azóta Zsámbékon az adventi
szombatokon a plébánossal és ötven
gyermekkel járjuk a falut, élõ betle-
hemmel hirdetve karácsony közeled-
tét. Zsámbékon, Mányon és Gödöllõn
kis csoportokban elkezdtük a három-
királyjárást is. A falujárásokon gyûj-
tött adományt a missziók céljaira to-
vábbítjuk. Ennek az akciónak nem a
gyûjtés a lényege, hanem az új
evangelizáció és a missziós gondolat
ébresztése, amire nagy szükség van
idehaza. Jövõre szeretnénk kis cso-
portokban más településekre is eljutni
(három király és egy vezetõ), hogy így
is hirdessük Krisztus örömhírét és
népszerûsítsük a missziós gyermek-
ség nemes célkitûzéseit hazánkban. 

Juhász Ágnes OPraem

Szentek, pápák
1. Ki volt az a pápa, aki kilencvenéves ko-

rában megfestett élethû portréja alá sa-
ját kezûleg „odapingálta”: „Ne féljetek,
én vagyok!”?
aa..  IIXX..  PPiiuuss          bb..  XX..  PPiiuuss          cc..  XXIIIIII..  LLeeóó  

2. Ki volt az a pápa, akivel a Szent Péter
téren találkozva két francia hölgy össze-
súgott: „Jaj, de csúnya öreg pap!” – mi-
re a pápa: „Hölgyeim, sajnos a konklá-
vén mások a játékszabályok, mint egy
szépségkirálynõ-választáson!”?

aa..  VVII..  PPááll      bb..  II..  JJáánnooss  PPááll      cc..  XXXXIIIIII..  JJáánnooss  

3. Ki volt az a pápa, aki amikor egy szerze-
tesrend valamilyen kis kivételezettséget
kért magának a szentmise során, azt
„engedélyezte”, hogy õk nem háromszor,
hanem négyszer mondják szentáldozás
elõtt, hogy „Uram, nem vagyok méltó”?

aa..  XXVV..  BBeenneeddeekk        bb..  XXII..  PPiiuuss        cc..  XXIIIIII..  LLeeóó

4. Kinek a nunciusa volt Consalvi bíboros,
akire a felbõszült Napóleon rákiabált:
„Tönkreteszem a maguk Egyházát!” –
mire a bíboros: „Felség! Mi papok ezen
fáradozunk immár tizennyolc évszázada
és nekünk sem sikerült, hogy próbál-
kozhatna akkor Ön egyedül?”

aa..  VVII..  PPiiuuss          bb..  VVIIII..  PPiiuuss          cc..  XXIIII..  LLeeóó

5. Ki volt az a francia apácanövendék, aki a
kötelezõ imára inkább magával vitte
volna beszélgetõtársát, a kis Jézust,
mint hogy a regulának való engedel-
mességbõl magára hagyta volna?

aa..  JJeeaannnnee  dd’’AArrcc            bb..  SSzzeenntt  TTeerréézz
cc..  SSzzeenntt  BBeerrnnaaddeetttt  

6. Ki volt az Árpád-ház „utolsó gallyacs-
kája”, aki hatéves korában kényszerült
elhagyni hazáját s egész életében gyö-
törte a honvágy, és e fájdalomért cseré-
be remélte az örök haza boldogságát?

aa..  PPrráággaaii  SSzzeenntt  ÁÁggnneess
bb..  SSzzeenntt  BBoollddoogg  KKiinnggaa

cc..  TTöössssii  BBoollddoogg  EErrzzsséébbeett  

7. Ki volt az a pápa, aki bíboros korában
levelet írt Dickensnek, Goethének, Mária
Teréziának és Szent Teréznek?

aa..  II..  JJáánnooss  PPááll
bb..  IIII..  JJáánnooss  PPááll            cc..  XXVVII..  BBeenneeddeekk

8. Melyik nyugati királyné nevelkedett a
Baranya megyei Nádasdon?

aa))  SSkkóócciiaaii  SSzzeenntt  MMaarrggiitt
bb))  CCsseehhoorrsszzáággii  ÁÁggnneess

cc))  SSzziilléézziiaaii  HHeeddvviigg

9. E három kanonizált magyar királylány
közül ki lett Lengyelország királynéja?
aa))  KKiinnggaa          bb))  HHeeddvviigg          cc))  JJoolláánnttaa

10. Kirõl nevezték el a prágai Boldog Ág-
nes klarissza kolostor?

aa..  CChhaattiilllloonn  ÁÁggnneessrrõõll
bb..  IIIIII..  BBééllaa  uunnookkáájjáárróóll

cc..  SSzzeenntt  ÁÁggnneessrrõõll

Megfejtés: 1/c, 2/c, 3/c, 4/b, 5/c, 6/c, 7/a,
8/a, 9/b, 10/b
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