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Bevezetés 
Emberek milliói kényszerültek lakóhelyük elhagyására háború miatt, vagy kényszerültek 
migrációra a klímaváltozás, a gazdasági vagy politikai instabilitás, illetve az erőszakos 
fenyegetések miatt – így kiszolgáltatottakká váltak az emberkereskedelem és a kizsákmányolás 
egyéb formáinak. Ferenc pápa arra hív bennünket, hogy fogadjuk, védjük és tiszteljük mindazokat, 
akik lakhelyük elhagyására kényszerültek. Szánjunk időt ebben a hónapban annak a 
végiggondolására, hogy miként válhatunk befogadóbbakká és támogathatjuk a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerülőket és a kiszolgáltatottakat, miközben olyan intézkedéseket támogatunk, 
amelyekkel az ilyen helyzetekhez vezető rendszerszintű igazságtalanságokat kezelik. 
 
Imádkozzunk! 
Együttérzés Istene és Reménység Lelke, nyisd meg szívünket a világ szenvedései előtt. Nem azért, 
hogy információkat gyűjtsünk össze vagy kielégítsük kíváncsiságunkat, hanem hogy fájdalmasan 
tudatára ébredjünk annak, hogy szükséges személyes szenvedésünkké tenni azt, ami a világgal 
történik, és így felismerjük, mi az, amit ki-ki tenni tud. Ezt Jézus nevében kérjük. Ámen (a Laudato 
Si’ #19 ihlette) 
 
Tapasztalat  
 

Az ukrajnai háború és más konfliktusok miatt az otthonuk elhagyására kényszerülő emberek száma 
a feljegyzett történelemben először haladja meg a 100 milliós mérföldkövet (UNHCR). Nap mint 
nap emberek ezrei kényszerülnek lakóhelyük elhagyására, olykor embercsempészek kezébe is 
adják életüket a jobb élet reményében. 17 évesen Mary pont ezt tette. Úgy érezte, hogy otthon 
nincs jövője, a nigériai Benin City-ben, ezért máshol kereste a lehetőségeket. Kapcsolatba került 
egy férfival, Bennel, aki megígérte neki, hogy kifizeti az útját Olaszországba, majd kapcsolatai 
révén éttermi munkát szerez neki. Ehelyett kihasználták a lány sebezhetőségét, és Mary a szexuális 
kereskedelem áldozata lett.  
 
Az egy hetes bombatámadást és ágyúzást követően, Victoria elmenekült Ukrajnából gyermekeivel, 
két barátjukkal és egy táskával. Hátrahagyta férjét és minden mást is. A határon több ezernyi 
menekülttel, több mint 12 órát várakozott a dermesztő hidegben, mire átléphetett Lengyelországba. 
„Hogyan érezheti magát az, akit országának elhagyására kényszerítenek, és arra késztetik, hogy 
szeretteit hátrahagyja? Milyen lehet az éjszaka közepén kimerülten, szirénázásra ébredve 
gyermekeinket a menhelyre vinni? Ki fogad majd be bennünket ezen az idegen földön?” 
 
Monse és két gyermeke két hónapja él ponyvák alá húzódva a mexikói Juarez utcáin. Családjával 
menedékjogért folyamodnak az Egyesült Államokba, hogy a biztonságukat fenyegető erőszak elől 
elmenekülhessenek otthonukból. Azon több ezer közép-amerikaihoz tartoznak, akik az erőszak és 
rendkívüli szegénység elől menekülnek. Az USA törvénykezése azonban arra kényszeríti őket, 
hogy Mexikóban várakozzanak, amíg ügyük elbírálásra kerül. Így az utcán élnek – ki vannak téve 
a kizsákmányolásnak és az emberkereskedelemnek. Amellett, hogy két gyermekéről gondoskodik 
ez az energikus, 23 éves anya, egy vágólappal a kezében több tucat ember védelmére van, akikkel 
az utcán osztoznak. Milyen reménytelen is lehet a helyzet otthon, hogy Monse és a többi ember 
elindulnak ezekkel a nehézségekkel és bizonytalansággal teli úton? Mekkora hitük kell, hogy 
legyen. 

https://migrants-refugees.va/pope-video/
https://news.un.org/en/story/2022/05/1118772


Reflexió 
„Új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.” (2Pét 3:13) Az igazságosság Isten 
Királyságának egyik építőköve. Az Úr akaratának teljesítésére irányuló mindennapi 
erőfeszítéseink során az igazságosságot türelemmel, áldozatvállalással és elszántsággal kell 
építenünk, hogy mindazok, akik éheznek és szomjaznak rá, elteljenek vele. (vö. Mt 5:6)) Ahhoz 
azonban, hogy ez a csodálatos harmónia uralkodhasson, el kell fogadnunk Krisztus megváltását, 
az ő szeretet-evangéliumát, meg kell szűnniük az egyenlőtlenség és a megkülönböztetés számos 
formáinak a jelenlegi világban. Senkit sem szabad kirekeszteni. Isten terve alapvetően befogadó, 
és elsőbbséget ad az egzisztenciális periférián élőknek. Közéjük tartozik sok migráns és menekült, 
kitelepített személy és az emberkereskedelem áldozatai. (Ferenc pápa üzenete a migránsok és menekültek 
2022-es világnapjára) 
 
Mit tegyek, hogy befogadjam az idegent és segítsek a kiszolgáltatottnak? Meglátom-e őket a 
közösségemben? Ha igen, felismerem-e őket, mint Isten képmásai? 
 
“Karizmánkhoz és egységre irányuló küldetésünkhöz hűen arra kötelezzük magunkat, hogy 
egyszerűbben, felelősebben és fenntarthatóbb módon élünk, és másokkal együttműködve az élet 
méltóságára és a teremtett világ megóvására nevelünk, azért szót emelünk és cselekszünk.” – Az 
SSDN Laudato Si’ cselekvési platformja – nyilvános kötelezettségvállalása . 
 
Hogyan segíthetne ennek a kötelezettségvállalásnak a határozottabb vállalása a gazdasági és 
társadalmi rendszerek kezelésében, amelyek túlságosan is gyakran vezetnek az emberek és a 
bolygó kizsákmányolásához? 
 
Mi a teendő? 
• Imádkozz – Az ima szeretetre indít és szolgálatra ösztönöz. SSDN Imádságok 
• Fogadj be – Fedezd fel, vagy terjeszd ki erőfeszítéseid, hogy befogadhasd közösségedbe a 

fáradt, menedéket és lehetőséget keresőt. Támogasd a SSDN erőfeszítéseit az ukrán és más 
menekültek megsegítésére. 

• Oktass/Keltsd fel a figyelmet – Emelj ki valós életből származó történeteket, helyzeteket és 
tényeket, ezáltal segítve eloszlatni azokat a mítoszokat (mint a helyettesítési elmélet), 
amelyeket kirekesztésre, kizsákmányolásra és megkülönböztetésre használnak. 

• Támogasd/Állj ki – Emeld fel a hangod a kiszolgáltatottak védelmére a szolidaritás jegyében 
együttműködve másokkal (mint Talitha Kum, Pax Christi International, The Economy of 
Francesco, Karitász, stb.), hogy mindenkit tiszteletben tartsanak és védjenek, és támogasd a 
változásokat azokban a rendszerekben és gyakorlatokban, amelyek oly sok embert tesznek 
kiszolgáltatottá az emberkereskedelemnek, kizsákmányolásnak és diszkriminációnak.  

• Cselekedj – Fedezd fel, hogy milyen módokon tudsz változtatni életmódodon, ahhoz, hogy 
egyszerűbben, felelősségteljesebben és fenntarthatóbban élj. 

 
Záró imádság 

Mindenség Istene – adj nekünk szíveket, amelyek megnyílnak testvéreink kiáltására. Kegyelmed 
által követni fogunk téged: A fülek többé nem válnak süketté a hangjuk hallatán. A szemek a 
fenyegetés helyett a kegyelem pillanatát fogják meglátni. A nyelvek nem maradnak némák, hanem 
szólni fognak. A kezek pedig kinyúlnak – befogadják a megfáradtakat, békéért munkálkodnak 
hazájukban, az igazságosságért dolgoznak azokon a földeken, ahol menedéket keresnek. Uram, 
védelmezz mindenkit, aki menedéket és védelmet keres, aki a kizsákmányolás elől menekül. 
Találjanak barátra bennem, és így tegyenek méltóvá arra a menedékre, amelyet benned találtam. 
Ámen. (A Catholic Relief Services – A Prayer for Refugees -ból átvett imádság) 

 
Készítette Tim Dewane, Central Pacific Tartomány, a nemzetközi Shalom hálózat számára  

A grafika a 24. általános káptalan irányvonalához tartozik. A designtervet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készítette. 

https://migrants-refugees.va/world-day-of-migrants-refugees/
https://gerhardinger.org/ministry/global/shalom-networkjpic/commitment-to-the-laudato-si-action-platform/
https://gerhardinger.org/ministry/global/shalom-networkjpic/commitment-to-the-laudato-si-action-platform/
https://gerhardinger.org/prayer/prayer-resources/
https://gerhardinger.org/hu/ssnds-assist-refugees/
https://www.talithakum.info/
https://paxchristi.net/
https://francescoeconomy.org/
https://francescoeconomy.org/

