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Kik vesznek benne részt?

• - a kaposvári, szombathelyi egyházmegye 

• A Boldogasszony Iskolanővérek Magyarországi Rendtartománya,

• a Szalézi Rend Magyarországi Rendtartománya

• ,a Domonkos Nővérek Magyarországi Rendtartománya 

• A Szent Márton Köpenye Alapítvány

• a Hungary Helps segélyszervezet   

• A programhoz egyházi és állam iskolák csatlakozhattak 



A  Boldogasszony Iskolanővérek , 
szaléziek, domonkosok 

szerepvállalása : 

- elkötelezetten, életveszélyt is vállalva dolgoznak Afrika, Dél-
Amerika és Ázsia több országában. 

-A Szentlélektől indíttatva bátran fordulnak a peremen élő, 
kiszolgáltatott, erőszakot szenvedett, anyagi, lelki, szellemi 
nyomorban élő, élelem-és vízhiánnyal küzdő, az oktatási 
lehetőségektől elzárt embertársaink felé.



Hungary Helps, azaz a segítő 
Magyarország  program

• Magyarország Kormányának migrációs és humanitárius 
politikáját testesíti meg

• nem azt támogatja, hogy a szükséget szenvedő 
emberek útra keljenek, hanem azt, hogy ne kelljen 
elindulniuk szülőföldjükről, sőt, visszatérhessenek oda. 

• Határozott és következetes alapelvük az, hogy a 
segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a 
bajba jutott embereket Európába és hazánkba hozni.



Bekapcsolódási lehetőségek :  

• ima  és adományozás

• 21 éves kor feletti önkéntesek alapos felkészülés után 
elmehetnek egy-két hónap önkéntes munkára egy-egy 
olyan misszióba, amely biztonságos, és tud fogadni 
önkénteseket. egy-egy gyermeket,

• családot „örökbe lehet fogadni” egy havi 5 000 Ft-os 
támogatással, aminek keretében egy személyes szál is 
kialakulhat  az árva gyerekek, rászoruló családok és az 
adományozók között.



Idén a Kongóban levő Mbunda-i árvaház 
javára gyűjtenek 



Miért ezen a héten ?

2021. febr. 8-án, Szent Jozefina Bakhita ünnepéhez 
kapcsolódva  indították útjára a kezdeményezést 

• Ő egy dél szudáni rabszolgának elrabolt,sokszorosan
megostorozott és sok szenvedést végigélt afrikai 
lány volt, akit egy jólelkű olasz követségi dolgozó 
felszabadított és Európába hozta

• szerzetesnő lett, majd pedig egy életen át 
tanúságot tett a missziók és Afrika ügyéről.



•Afrikában a 
“hajléktalanok” nem 
felnőttek, akiknek 
tönkrement az élete….



főleg gyerekek 5-20 
év között, akik még 
nem találták meg a 
helyüket …



•sokszor a szülők küldik 
el őket otthonról, mert 
nem tudják őket 
eltartani , vagy külső 
okok miatt szakadnak 
el a családtól (pl. 
háború)



Hogyan és milyen nehézségeken 
próbálnak meg a missziók  segíteni?

-árvaházakat , iskolákat, napköziket alapítanak és működtetik 
azokat

Jelenleg 80 gyermek él pl. a  szaléziak által fenntartott  
otthonban, de ennek 2-3 –szorosát is fel tudnák venni, ha 
lenne kellő számú önkéntes, aki a gyermekekkel foglalkozik. 

Ehhez szükséges az angol nyelvtudás, és legalább 3-4 hetet 
kell vállalnia egy-egy önkéntesnek



Oktatás a szalézi gyermekotthonban 



A sport, a zene nagyon könnyű kapcsolódási 
pont, mert a fiataloknak nagyon jó természeti 
adottságaik vannak hozzá



Afrikában mindenki eleve vallásos , tömve 
vannak a templomok  többen maguktól 
kérik, hogy felkészülhessenek a 
keresztségre, elsőáldozásra, 
bérmálkozásra



• …meg kell védeni a kallódó gyermekek életét 
a emberkereskedelemtől

• ha elkapnak egyet is, hozzátartozó híján senki nem fogja 
keresni őket, a semmitől sem visszariadó szervkereskedők, 
vagy prostituáció üzletéből élők hálójában. 

• sajnos más rabszolgasors formák is léteznek, amikre nem is 
gondolnánk Európában..



A következő napokban tekintsünk bele az 
afrikai hétköznapokba…


