
171.000 FORINT NAGYBECSKEREKRE 
A szalézi atyák hálásan fogadták azt a 171.000 forintot: 620 € + 1000 forint adományt, amit a szabadkai Paulinum  
rektorával és egy Rómában tanuló teológussal vittünk el október közepén Nagybecskerek külvárosába, Muzslyára.

Négy atya dolgozik: egy szlovén, egy bolgár egy délvidéki és 1 magyarországi. Azért élnek a Bánságban (Bánátban),  
hogy a szegény, diaszpórában élő magyar fiatalokat segítsék tanulmányaikban, életük indulásában.

70 fiatalt nevelnek, csupa vidám, mosolygó arcú fiatalt. Jézus Urunk szeretete, a szalézi atyák okos pedagógiája és az  
„oratórium” tartja össze őket. Az oratórium szó jelentése: imádkozó hely. Nekik azonban a kápolna mellett van egy 
másik „oratóriumuk” egy jól felszerelt játszótér.

A játék is Istent dicséri – tanultuk meg ott, úgy, mint a szóban, az énekben elmondott ima. 

Ha valaki többet szeretne hallani erről az útról,
szeretettel várjuk

december második keddjén, 14-én,
este fél 7 órára a plébánia alagsorába.

Ott részletesebben szólunk élményeinkről. 

*     *     *

GYŰJTÉS A MUZSLYAI EMMAUSZ KOLLÉGIUM JAVÁRA 
Muzslya 

Ez év augusztusában a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöksége délvidéki tartózkodása során egy 
délutánt Nagybecsereken Németh László püspök atyánál és az Önök intézményében töltött el. A küldöttség tagjai  
közül ketten a KÉSZ Budapest-Józsefvárosi Csoportjához tartoznak.

Az első őszi csoport-összejövetelen beszámoltak a muzslyai  Emmausz Kollégium áldozatos munkájáról, amivel a 
kisebbségi  létben  a  nemzet  fennmaradását  segítik  elő,  és  szóltak  arról  is,  hogy működésük  biztosítására  milyen 
lehetőségeik vannak. A Csoport úgy határozott, hogy gyűjtést kezd el az Önök javára.

Bajzáth Ferenc plébános atya – aki tagja a Csoportnak – felvetette, hogy a gyűjtést a KÉSZ Csoport tagjain túl ki  
lehetne terjeszteni a Szent József Plébániához tartozó hívek teljes körére is, hiszen a Józsefvárosban a segítőkészség a 
szegénység ellenére is mindig megnyilvánul. Feri Atya a szentmiséken és a Hírlevelekben ismertette a KÉSZ Csoport  
kezdeményezését, és a KÉSZ tagok fogadták a hívek adományait.

Bajzáth Atya,  aki  a  közeljövőben ellátogat  Nagybecskerekre,  fel  fogja keresni  Kollégiumukat,  és  át  fogja adni a  
gyűjtés szerény eredményét. Kérjük, fogadják el azt azzal a tudattal, hogy Egyházközségünkben ennél sokkal többre 
értékelik az Önök helytállását, de a Hazánkat sújtó sorozatos katasztrófák mellett most csak ennyire tellett.

Az Úristen áldását kérve kívánunk egész közösségüknek további eredményes munkálkodást.

Budapest, 2010. november 9.

A KÉSZ Józsefvárosi Csoportja 

 


