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Bevezető 

"Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és 

befogadtatok.” (Máté, 25:35) 

“Minden idegen, aki az ajtónkon kopogtat, alkalom a Jézus Krisztussal való találkozásra, aki 

azonosul minden kor befogadott vagy elutasított jövevényével (Mt 25,35.43). Az Úr az Egyház 

anyai szeretetére bízza az összes emberi lényt, aki saját hazája elhagyására kényszerül egy jobb 

jövő kereséséért. Ennek a gondoskodásnak konkrétan ki kell fejeződnie a migrációs tapasztalat 

minden állomásán: az indulástól az utazásig, a megérkezéstől a visszatérésig. Ez nagy 

felelősség, amit az Egyház megoszt minden hívővel és minden jóakaratú férfival és nővel, akik 

arra kaptak meghívást, hogy a jelenkor migrációi által teremtett számos kihívásra válaszoljanak 

nagylelkűen, serényen, bölcsen, előrelátóan, mindenki saját lehetőségei szerint.“ ("Befogadni, 

védelmezni, előmozdítani és integrálni a migránsokat és menekülteket," Ferenc pápa üzenete a Migránsok és 

menekültek 104. Világnapjára, 2018. január 14.) 

Imádságra hívás 

Jézus is migráns volt. Jézus a városon kívül született, "mert nem jutott nekik hely a szálláson” 

Lk 2,7). Jézus kisgyermekként tapasztalta meg a Szent Család kényszerű migrációját. Korai 

éveit idegen földön töltötte. (Máté 2,14-15).  

Lássuk meg Jézust mai korunk szenvedő emberiségében, azokban, akik kénytelenek az elnyomó 

rezsimek elől menekülni, és azokban, akik hazája többé nem biztosítja azt a létfenntartást, amire 

szükségük van. Legyünk hálásak, hogy Jézus “köztünk lakott,” hogy utat mutasson nekünk. 

(János 1,11-14). 

Tapasztalás 

Migráció a világban: Az ENSZ Gazdasági és szociális ügyekért felelős osztályának 2017-es  

nemzetközi migrációs jelentése szerint - International Migration Report  - 2017-ben a 

migránsok száma elérte a 258 milliót, a 2015-ös 248 millióval szemben. 

 a migráns nők ennek 48 %-át adták. 

 Becslések szerint Ázsia fogadja be a migránsok nemzetközi populációjának 31 %-át, 

Európa 30 %-ot, az amerikai kontinensek 26%-ot, Afrika 10 %-ot és Óceánia 3 %-ot.  

A Hondurasból induló migráció: Megosztom veletek azt a fájdalmat, amit a hondurasiak 

ezreinek tömeges EXODUSA okoz, több mint egy hónapja. Menekülnek országunk 

kibírhatatlan életkörülményei elől. Látjuk a gyermekeket, nőket, fiatalokat, férfiakat, röviden 

teljes családokat, amint kétségbe esetten menteni akarják életüket. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf


Népeink lakóhely elhagyásának riasztó okai között van a háború, erőszak, szélsőséges gazdasági 

egyenlőtlenség, korrupció, büntetlenség, lehetőségek hiánya (foglalkoztatás, egészségügy, 

oktatás, lakhatás, stb.) Vagy félnek a jövőjüktől, vagy nincsenek kilátásaik jövőjükre nézve. 

Reflexió 

Tudjuk, hogy a legtöbb helyen, ahol Boldogasszony Iskolanővérek szolgálnak, vannak 

migránsok. Ez egy sürgős globális probléma. 24. Általános Káptalanunk irányvonala arra 

kötelez minket, hogy “kongregációként megfontoljuk, hogy a Lélek mely sürgető és súlyos 

globális problémára irányítja figyelmünket, és bátran válaszolunk eddig ismeretlen utakon is.” 

(Küldetéstek van K.17; ÁD 36-38).” 

A fenntartható fejlődés 2030-as munkaterve ismeri fel elsőként a migráció hozzájárulását a 

fenntartható fejlődéshez. A 17 fenntartható fejlődési célkitűzés közül tizenegy tartalmaz olyan 

célkitűzéseket és indikátorokat, amelyek kapcsolódnak a migrációhoz vagy 

lakóhelyelhagyáshoz. A munkaterv alapelve, “hogy senkit ne hagyjunk lemaradni” magába 

foglalja a migránsokat. 

Cselekvés 

 Hogyan hat személyes, közösségi és szolgálati életemre ez a világméretű migrációs 

helyzet?  

 Mire vagyunk meghívva, hogy mit tegyünk most?   

Záró imádság 

Készíts fel, Urunk, hogy a lehetetlenbe vessük magunkat, mert a lehetetlenben van elrejtve 

kegyelmed és jelenléted. Nem eshetünk légüres térbe. A jövő rejtély, utunk ködbe vezet, de 

vágyunk arra, hogy továbbra is áldozatokat hozzunk, mert Te vársz a sötétben, ezer könnyáztatta 

emberi szemmel. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menekülés Egyiptomba, művész: Gentile da Fabriano, 1423. Forrás: Wikimedia Commons 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adorazione_dei_Magi_by_Gentile_da_Fabriano_-_Predella.jpg
https://pixabay.com/en/migration-flee-war-refugee-crisis-2698946/
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