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Migránsok és menekültek 2018. január 

Bevezető 
“A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint saját 

magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”(Leviták 
könyve 19:34). 

Manapság, sokkal inkább, mint bármikor a történelem során, az emberek elhagyják országaikat és a 
kultúrát, ahonnan származnak. Elmennek, hogy meneküljenek az elnyomó és erőszakos rezsimek elől. 
Elmennek a népirtás fenyegetése miatt. Elmennek a pusztító klímaváltozás miatt. Elmennek, mert 
nincs mit enniük, nincs tető a fejük fölött, nincs munkájuk.  

Imádságra hívás 
Jöjj, ó, Szentlélek! Jöjj, tégy minket nyitottá a csodára, szépségre és a másság méltóságára, amit 
minden kultúrában, minden arcban és minden élményben megkapunk a köztünk lévő másiktól. Jöjj, 
tölts el bennünket nagylelkűséggel, amikor választanunk kell, hogy másokat is engedjünk osztozni a 
föld javaiban és szépségében. Jöjj, gyógyítsd meg a megosztottságot, ami nem engedi, hogy minden 
férfiban, nőben és gyermekben Krisztus arcát lássuk. Jöjj, hozd el nekünk a megértést, ösztönzést, 
bölcsességet és bátorságot, hogy átölelhessük a változást és az úton maradjunk. Jöjj, ó, Szentlélek.   

Tapasztalás 
2017 szeptemberében Ferenc pápa elindított egy programot “Osztozzunk az útban” (Share the journey) 
címmel, és arra szólít minket, hogy mutassunk együttérzést és megértést azok iránt, akik arra 
kényszerülnek, hogy elmeneküljenek otthonaikból. Néhány történet következik a menekültek útjáról, 
amelyek megtalálhatók a következő weboldalon (angol és spanyol nyelven): 
https://www.sharejourney.org/  
 Egy fiatal szíriai nő kilenc hónapos terhesen ért Görögország partjaihoz. Mint több ezer másik 

ember, Zaynab, férje és öt gyermeke egy jobb jövő reményében indult el a veszedelmes úton. 
Remélték, hogy mire a gyermek megszületik, Németországban vagy Norvégiában lesznek, de 
amint vonatuk befutott az Észak-macedóniai állomásra, Zaynab tudta, hogy itt az idő. Kimerülten, 
a fájások első jeleinél a macedón Karitász személyzete fogadta őt. Hamarosan egy egészséges 
leánygyermeknek adott életet.   

 Rohingyák ezrei menekülnek Bangladesbe a nemrégiben lezajlott mianmari erőszakos katonai 
fellépés miatt, ami égő falvakat hagyott maga után. A rohingyák üldözött muszlim kisebbség a 
többségében buddhista Mianmarban. Hontalanok, mivel nem ismerik el mianmari 
állampolgárságukat. Naponta 20 ezer elkeseredett menekült érkezik gyalog és csónakokban a 
kegyetlenkedésektől űzve. “Az erdőben rejtőztem négy napig. Aztán megpróbáltunk eljutni gyalog 
a határig. Nagyon féltem” - mondja Rajida Begum, egy harmincéves anya, aki terhességének 
kilencedik hónapjában szökött meg szomszédjaival együtt. Egy rizsföld közepén műanyag ponyva 
alatt hozta világra leánygyermekét öt nappal aztán, hogy Bangladesbe érkeztek. Ahogy az újszülött 
babát dajkálta, úgy érezte megmenekült: “Amikor láttam, hogy egészséges, olyan boldog voltam. 
Hálát adtam Istennek.”  

  

https://www.sharejourney.org/


Reflexió 
Minden idegen, aki ajtónkon kopog, lehetőséget jelent a Jézus Krisztussal való találkozásra, aki 
azonosul minden idők befogadott és elutasított idegenjével. (Máté 25:35-43). Az Úr az Egyház anyai 
szeretetére bíz minden embert, aki arra kényszerül, hogy elhagyja szülőföldjét egy jobb jövőt keresve. 
Ezt a szolidaritást konkrétan kifejezésre kell juttatni a migráció minden szakaszában – az indulástól az 
utazáson át a megérkezésig és visszatérésig. Ez nagy felelősség, amit az Egyház szeretne megosztani 
minden hívővel, és jó akaratú férfival és nővel, akiket arra szólít, hogy saját lehetőségükhöz mérten 
nagylelkűséggel, késlekedés nélkül, bölcsességgel és előrelátással válaszoljanak a jelenlegi migráció 
kihívásaira. 
E tekintetben szeretném újra megerősíteni, hogy “közös válaszunkat négy igében fejezhetjük ki: 
befogadni, védelmezni, támogatni és integrálni.”. (Ferenc pápa üzenete a Migránsok és menekültek 2018-as, 
104. világnapjára) 

Hogyan közelítem meg a kirekesztett embereket? Gyanakvással tekintek rájuk? Úgy érzem, hogy 
országom igazságos politikát folytat? Nem feledkeztem-e meg a figyelmeztetésről Máté 25-ben: 
“Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével tettetek (vagy nem tettetek), velem 
tettétek (vagy nem tettétek).”Amikor a “világ szívébe” tekintek, mi az, ami megindítja az én szívemet 
a menekültek, különösen a nők és gyermekek körülményei miatt?  

Cselekvés 
 Látogass el a Vatikán Migránsok és menekültek weblapjára https://migrants-refugees.va . 

Néhány hír spanyolul és portugálul olvasható. 
 Keresd fel és oszd meg a Journey (Utazás) weboldalt https://www.sharejourney.org/  
 Olvasd el és reflektálj Ferenc pápa üzenetéről a Menekültek és migránsok 104. világnapjára: 

http://hu.radiovaticana.va/news/2017/08/26/ferenc_p%C3%A1pa_%C3%BCzenete_a_m
igr%C3%A1nsok_%C3%A9s_menek%C3%BCltek_vil%C3%A1gnapj%C3%A1ra/133
2989  

 Keress lehetőségeket saját területeden a menekültek megsegítésére. Felajánlhatod-e, hogy 
tanítod, vagy más módon segíted őket, hogy elhozd Krisztus kegyelmét kétségbeesett 
életükbe? 

 Január 14-én foglald mindezt imádba. 

Záró imádság  
Vándorló elődeink Istene, régóta tudjuk, hogy szíved a menekültekkel van: hogy olyan időkbe és 
családba születtél, akik a szülőföldjükön dúló erőszak miatt menekültek. 
Akik akkor fogták éhes gyermeküket és idegen országba menekültek. Kiáltásuk, a te kiáltásod 
visszhangzik korokon át: “Bebocsátasz?” 
Adj nekünk szívet, ami kitárul, amikor fivéreink és nővéreink ugyanezzel a kiáltással fordulnak 
hozzánk. 
 Akkor majd bizonyára bekövetkezik, hogy:   
A fülek nem válnak süketté hangjukra.  
A szemek a kegyelem pillanatát látják fenyegetés helyett.  
A nyelvek nem némulnak el, hanem segítően szólnak.  
A karok kitárulnak — és azért dolgoznak, hogy béke legyen szülőföldjükön, és igazságosság azon a 
földön, ahol biztonságos kikötőt keresnek.  
Uram, védelmezz minden menekültet utazása során. Találjanak barátra bennem, így tegyél méltóvá a 
menedékre, amit benned találtam meg. Ámen 
Forrás: Catholic Relief Services 

Készítette a Nemzetközi Shalom Hivatal, Róma, Olaszország 
Grafika a 24. Általános Káptalan iránymutató dokumentumából. Tervezte: a Kongregációs Kommunikációs Iroda. 
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