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Bevezetés
Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz
ilyeneké az Isten országa (Mk10:14)
Nem kétséges, hogy a gyermekek Isten szeme fényei, és Jézus maga teljességgel megélte a
gyermeki életét. És mint Jézus, minden gyermek ajándék, és joga van olyan környezethez,
amely a táplálja növekedését a teljes érettségig.
Közel 25 évvel ezelőtt a világ ígéretet tett a gyermekeknek, hogy mindent megteszünk, ami
hatalmunkban áll, hogy védjük és támogassuk jogaikat, hogy éljenek és gyarapodjanak,
tanuljanak és növekedjenek, hogy hallassák hangjukat és teljesen kibontakozhassanak. Annak
ellenére, hogy általánosságban sokat haladtunk előre, sok gyermek van, akik még
hátrányosabb helyzetbe kerültek. A szegénység miatt sok gyermek veszélyben van születése
pillanatától. A világ gyermekei jobbat érdemelnek. A szegénység csapdájának elkerüléséhez
az első lépés az által valósul meg, ha beruházunk a gyermekekbe (UNICEF információ,
2015.).
November 20-át az ENSZ a GYERMEKEK VILÁGNAPJÁNAK nyilvánította 1954-ben.
Terézia Anya szellemében ezen a napon megújítjuk elköteleződésünket a gyermekek
támogatása iránt, hogy Isten képmására és hasonlatosságára teremtett személyekként a
bennük rejlő adottságaiknak megfelelően kiteljesedhessenek.
Imádságra hívás (a világ gyermekeivel és értük imádkozunk)
Kedves Isten, arra teremtettél, hogy ugráljak örömömben, vidám dalokat énekeljek, gyorsan
fussak, magasra másszak, pördüljek és forduljak. Arra teremtettél, hogy izgatottan táncoljak,
köszönettel tapsoljak, sokat nevessek, hangosan kiáltsak, hogy kiváló legyek! Ámen

Tapasztalás
Becslések szerint 2,2 milliárd gyermek él a földön, közülük kb. egy milliárd szegénységben.
2003-ban 10,6 millió gyermek halt meg, mielőtt elérte volna az ötéves kort. Ez megegyezik
Franciaország, Németország, Görögország és Olaszország teljes gyermeklakosságának
számával. A szegénység miatt a gyermekek a kizsákmányolás, szexuális kereskedelem,
gyermekmunka és korai házasság kockázatának vannak kitéve. Az elszegényedett területeken
élő gyermekeket nagyobb mértékben fenyegeteti a fegyveres konfliktusokból eredő erőszak,
sőt a gyermek- katonaként való besorozás veszélye.
John 11 éves, kiváló, aranyos és nagyon imádságos fiú. Szülei mindketten feltehetően
HIV/AIDS betegség miatt vesztették életüket, amikor John még csecsemő volt. Nagybátyja
héttagú családja fogadta örökbe. Sajnos a HIV fertőzéstől való félelem miatt Johnt

elkülönítették, bántották, nagyon kevés ételt kapott és erős vírusölő gyógyszerekkel kezelték,
ami legyengítette szervezetét és vakságot idézett elő. A magány, alultápláltság, a szeretet
hiánya elsorvasztotta növekedését és lassan, napról napra közelebb jutott a halálhoz. Hála a
szomszédoknak, akik felfigyeltek John állapotára, és cselekedtek, Johnt szívesen befogadták
az egyik gyermekotthonba itt, Ghánában. Szeretettel és gondoskodással Johnból mára már
boldog és aktív fiú lett, de mindig emlékezni fog a nagybátyja és családja részéről
elszenvedett mellőzés és elutasításból eredő mély sebekre. (Maryanne)
Gladys 11 éves kislány az egyik gyermekotthonban. Apja négy éven keresztül
erőszakoskodott vele szexuálisan. A ragyogó, boldog Gladys szomorú, visszahúzódó, beteges
gyermekké vált. Az anya képtelen volt szembeszállni az apával. Az elégtelen iskolai
teljesítmény miatt indult vizsgálat. Gladyst otthonról gyermekotthonba költöztették, ahol
tanácsadásban és szerető gondoskodásban van része. Súlyosan sérült lelkileg, fizikálisan és
érzelmileg, fél a fiúktól, utálja magát és nem akar édesanyjával szóba állni. (Sarah)
Faith, egy fiú, és Favor, egy kislány, hétéves ikrek. Szüleikkel és hét idősebb testvérükkel
élnek. Az ő korukban már segíteniük kell otthonuk fenntartásában. A szünetekben központi,
forgalmas utcákon harapnivalót és italokat árulnak. Faith azt mondja, hogy négyéves koruk
óta csinálják ezt. Látszik ezeken a gyermekeken az ártatlanság és egyszerűség. Ez az utcai
munka súlyos veszélyekkel jár, mint különböző, gyermekek elleni erőszak, a gyermekek
megfosztása a gyermekkortól. Hogy érhetjük el, hogy a gyermekek az iskolában maradjanak,
mindaddig, amíg elérik azt a kor, hogy felnőtteknek való feladatokat vállaljanak?
(Uzoamaka)

Reflexió
Evégett elmennek, bárhová hívja őket az Isteni Gondviselés: falvakba, kis helyekre és
városokban, elemi iskolákba, bentlakásos iskolákba és árvaházakba, óvodákba és
menekültotthonokba… Jobban gondoskodnak a fiatal lányokról, minél szegényebbek… Nem
csak az értelem képzésével foglalkoznak, hanem a minden keresztény értéket befogadó
szívvel is. (A Boldogasszony Iskolanővérek eredeti szabályzata)
A gyermekek védelmére: biztos és biztonságos környezetet nyújtani minden gyermek
számára, akik közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban állnak SSND nővérekkel,
dolgozókkal vagy önkéntesekkel.(Az SSND Afrikai Tartományának Gyermekvédelmi szabályzatából)

Cselekvés
 Az Eucharisztia liturgiája Boldog Terézia Anyáért Márk (10:13-16) evangéliumát hirdeti:
Jézus megölelte a kisgyermekeket és megáldotta őket. Hogyan áldjuk meg a világ,
területünk és helyi közösségünk gyermekeit?
 Elmélkedjetek helyi közösségeitekben a Küldetésetek van szolgálatra vonatkozó
szakaszáról és elmélkedjetek azon, hogy milyen módon tudjuk ezeket az értékeket a
gyermekek körében végzett szolgálatunkban konkretizálni.
 Legyetek a kisgyermekek és az elesettek közelében, hogy segíthessétek növekedésüket, a
régi sebeik gyógyulását, különösen azokét, akiknek fájdalmas gyermekkori élményeik
vannak.
Záró imádság
Oh, Isten, akinek gondoskodása minden felett uralkodik, add meg, hogy méltóképpen eleget
tehessek a kötelességeimnek azokkal a gyermekekkel szemben, akikhez szólítottál. Add meg,

hogy tanulni tudjanak és elfogadják a jót, hogy teljesen benned élhessenek. Oh, Mária,
Megváltóm édesanyja, áldott kezedbe helyezem ezeket a gyermekeket. Szent Angyalok,
akiket ezeknek a gyermekeknek az őrzésére bíztak, segítsetek engem hivatásbeli
feladataimban, és adjátok meg nekem a kegyelmet, hogy követhesselek Titeket a lelkek iránti
buzgó szolgálatotokban.
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