
A táborról 

Idén a nyári gyermekmissziós tábort Vácott 

tartottuk. Mottója „Őáltala, Ővele és Őben-

ne”. 60 fő vett részt a táborban. Programok-

ban gazdag volt az 5 nap. Mindennapi szent-

mise és lelki programok mellett kirándulások 

és városmisszió is volt. Egyik nap megláto-

gattuk a balassagyarmati gyermekotthont, 

ami mély benyomást tett mindenkire. Venti-

látorokat, 

botmixereket, hajvágó gépeket vittünk ajándékba. 

Örömünkre a nyugalmazott váci püspök, Beer Miklós 

mutatott be szentmisét és buzdította a gyermekeket. 

A városmissziót a város főterén tartottuk.  Lelkesen 

szólították meg a gyermekek a járókelőket, akik nagy 

érdeklődéssel jöttek beszélgetni és adományokat adni 

a balassagyarmati gyermekotthon javára. A gyerme-

kek már alig várják a következő tábort. Köszönjük imá-

jukat és támogatásukat a gyermekmisszió számára! 

Ebben az évben újra a kárpátaljai magyarokat támo-

gatjuk, akik a kialakult helyzet miatt szenvednek.   

Hírlevél 1. szám 2022. szeptember 30. 



„Mit műveltél?”  

- teszi fel a kérdést Isten Káinnak. „Testvéred vérének szava hozzám kiált a földről.”   

„Káin” a gőg, a kevélység és az ego formájában ma is uralja 

sok ember szívét. A háború, a gyilkosság és az önteltség so-

ha nem hozott semmi jót az embernek, se az emberiségnek. 

Ez pusztítja a földet, az embereket és főleg az ártatlanokat. 

Az igazi istenhívő ember nem tudja elpusztítani az életet, 

mert az élet maga Isten, az Ő ajándéka. A szörnyű háború 

közepette tiszteljük az életet, álljunk ki mellette ne csak sza-

vainkkal, hanem őrizzük azt cselekedeteinkkel is. Szívből 

kiáltunk a mindenható Istenhez, hogy a háborús felek 

mielőbb találják meg a békére vezető utat. 

Változás 

Idei első levelünkben megkérdez-

tük Önöket, hogy milyen formá-

ban alakítsuk át magazinunkat. 

Köszönöm minden jótevőnknek, 

aki elküldte véleményét ezzel kap-

csolatban. Ennek alapján alakult 

át missziós újságunk ebben a for-

mában, ahogy most kezükben 

tartják. Ez két szempontból fon-

tos: a papír-, a nyomda- és posta-

költségek nagyban emelkedtek, 

másrészt a takarékossággal véd-

jük a teremtést. Ugyanezért a fali-

naptárt sem nyomtattuk ki idén. 

Mi nagy hangsúlyt helyezünk a 

teremtésvédelemre.  Ha nem véd-

jük és őrizzük bolygónkat, ma-

gunknak ásunk vermet. Köszönjük 

minden jótevőnk megértését és 

támogatását. 
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Ingyenes lap. Adományaikat a missziók javára köszönettel fogadjuk. 

Új remény 

2022. augusztus 

12-én Indiából új 

női szerzetes-

rend érkezett 

Magyarországra 

Spányi Antal szé-

kesfehérvári me-

gyéspüspök köz-

reműködésével. 

Az új rend neve 

Szűz Mária Misz-

szionáriusai. Hi-

vatásuk: jelen 

lenni ott, ahol a 

legnagyobb szük-

ség van rájuk. Jelenleg Felsőgallán laknak és tanul-

nak magyarul. Tapasztalatom szerint Isten segítsége 

nélkül nehéz jól megtanulni ezt a nyelvet, de minden 

tekintetben be kell illeszkedniük – klíma, étel, ital. 

Köszönjük, hogy imádkoznak értük, hogy szolgálatuk 

eredményes, gyümölcsöző legyen. 

P. Benvin Sebastian Madassery svd 
a Pápai Missziós Művek 

magyarországi igazgatója 



Misszió a gyermekekkel és  

a gyermekekért 

„Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a 

gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, 

hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a meny-

nyek országa!” (Mt 19,14)  

Raoul Kouamé atya, az elefántcsontparti 

Agboville egyházmegye papja, ezzel az idé-

zettel, evangéliumi verssel indította a 

“Children Rights Watch Côte d'Ivoire” elne-

vezésű szervezetet, amely a a gyermekjogok 

védelmét állítja középpontba. „Az ötlet a 

középiskola barátaitól eredt. Ezzel kívánnak 

Elefántcsontpart fejlődéséhez hozzájárulni” 

– mondja Raoul Kouamé atya. 

Abból kiindulva, hogy egy nemzet a nevelé-

sen keresztül formálódik, a pap és barátai 

elhatározták, hogy tevékenységeiket arra 

irányítják, hogy több szinten is védelmezzék 

a legkisebbek jogait. Az iskolai képzés terüle-

tén akarunk tevékenykedni, olyan gyerme-

kek támogatásával, akiknek szülei anyagi 

nehézségekkel küzdenek, pl. iskolai könyve-

ket adnak olyan gyermekeknek, akik nem 

tudják megvenni maguknak azokat. Vala-

mint, főleg a falusi vidékeken nehéz helyzet-

ben levő fiataloknak szakmai képzéssel segí-

tünk” – hangsúlyozza az atya. Tevékenysége 

ebben az iskolai évben Anzankouamékro 

vidékére koncentrálódik.  

A „Children Rights Watch Côte d'Ivoire" tár-

sadalmi szervezetet hivatalosan 2021. máju-

sában alapították Abidjanban. 

(Agenzia Fides) 
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A Pápai Missziós Művek köszönettel fogadja a legkisebb adományt is. Erste Bank 11600006-00000000-27778649  

Megöltek  

egy olasz comboniánus apácát egy  

mozambiki misszióban 

Egy comboniánus apáca 
halt meg a Mozambik 
északi részén lévő chipe-
nei misszió megtámadása 
közben. A 84 éves olasz 
apáca, Maria De Coppi 
nővér 1963 óta élt Mo-
zambikban. A támadók lerombolták a 
misszió épületeit, köztük a templomot, 
a kórházat és az iskolát. Maria nővért a 
fején találta egy puskagolyó, miközben 
megpróbált eljutni a hálóterembe, ahol 
a kevés ottmaradt diáklány tartózko-
dott. Két olasz misszionárius megmene-
kült: don Loris Vignandel és don Loren-
zo Barro atyák. „Maria nővér társai Chi-
pene-be utaztak, hogy társukat elvigyék 
és egy másik misszióban temessék el” – 
mondja Őexellenciája Mons. Inacio Sau-
re, Nampula érseke. 

Mons. Suare elmondása szerint nem 
lehet biztosan tudni, ki követte el, de 
nagyon valószínű, hogy iszlamista terro-
risták voltak. Maria nővér missziós állo-
mása a nampulai tartományban had-
műveleti területen fekszik, így az Iszlám 
Államhoz tartozó terrorista csoportok 
által okozott bizonytalanság áldozata. 
Ebben a tartományban az utóbbi hóna-
pokban fokozódtak a dzsihadista táma-
dások - a szörnyű dráma. Menekülésre 
kényszerül a lakosság – számukat nehéz 
meghatározni – az erdőben keresve 
menedéket. 

(Agenzia Fides) 



Várjuk olvasóink véleményét            
a Népek Missziója hírlap  

cikkeiről, valamint a misszióval kapcso latos 
kérdéseiket is. 

Üzenetet honlapunkon  
keresztül is lehet küldeni:  

http://papaimisszio.hu 

pmmmisszio@gmail.com 

Pápai Missziós Művek 

Szépségkirálynőből Isten misszionáriusa 

Krisel Muegue, a Notre Dame Oblátusai rend tagja, 29 éves, a fülöp-szigeteki Dél-
Cotabatoban született. Az egyetemen véletlenül lett egy szépségverseny jelöltje. Feladata 
volt, hogy találjon valakit, aki képviseli az osztályukat. Mikor nem talált alkalmas embert, sa-
ját maga jelentkezett.  

A nővér elmeséli, hogy ehhez nagy bátorságra volt szükség, mivel nem volt még ilyen tapasz-
talata. Nem volt könnyű feladat, mivel sokan kételkedtek képességeiben. Ő azonban lehető-
séget látott arra, hogy kilépjen a komfortzónájából. Meg is nyerte a Miss Tycoon 2011 címet.  

Ugyanebben az évben megnyerte a Környezetvédelmi Hét versenyét. Így aztán sok ajtó meg-
nyílt előtte. Felvették az ország egyik legnagyobb bankjába, így Krisel előtt stabil és sokat ígé-
rő karrier állt, különböző helyekre és országokba utazhatott. „Meg tudtam valósítani gyer-
mekkori álmomat, hogy utazzak. Megtapasztaltam olyan dolgokat, mint drága ételeket enni, 
cipőket, táskákat, ruhákat, ékszereket vásárolni, barátokkal lógni” – mondja. 

Krisel nővér mindig is kifejezte azon óhaját, hogy misszionárius akar lenni. Családja szenvedé-
lyes Mária-tisztelő, és ez nagyban befolyásolta szándékát. Szülei kezdetben mégsem támo-
gatták terveit, de, végül elfogadták döntését. 7 évbe tellett, mire elhatározta, hogy valóban 
belép a rendbe. 2021-ben tette le első fogadalmát. 

„A kongregáció megkülönböztető jele, hogy ők maguk szegények és keresik a szegényeket a 
szolgálatuk által - ez megragadta a szívemet. Telve van hálával azért, amit Isten tett az éle-
temben. Amit én tettem, az nem áldo-
zat, hanem ajándék, amivel örömet 
szerzek Neki” – mondja. A választása, 
hogy misszionárius lesz, nem jelenti 
azt, hogy Krisel nővér többé nem szép-
ségkirálynő. Ő továbbra is az, csak más-
hogy. „Isten az, aki szólít és Ő nagy 
meglepetéseket tartogat számunkra, 
amik a jövőben várnak ránk. Ez nem 
ragyogással és tekintéllyel teli, hanem 
egy értelmes és beteljesült élet. 

(onenews.ph) 
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Kiadó: Pápai Missziós Művek—1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. - Tel.: (06-1)-226-4610   
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Felelős kiadó: P. Benvin Sebastian Madassery SVD, a PMM igazgatója 

Krisztus követése 

Egészet adni - sohase felet. 
Vállalni mindent - bármit is jelent. 

Egészet adni - mindent, ami van, 
ami csak vagyok - maradéktalan. 

(Szent-Gály Kata) 
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