
Kedves Szabinások! 

Biztosan emlékeztek rá, hogy ősszel pénzt gyűjtöttünk egy kenyai árvaház részére, amelyet a 
magyarországi Taita Alapítvány támogat. Marsai Viktor hitoktatónk, aki két hetet töltött el ott, át 
is adta az összegyűjtött adományt a rászorulóknak, amelyet a gyerekek fogászati kezelésére, illetve 
a negyedévente kötelező AIDS-tesztek elvégzésére fordítottak. 

A világban zajló migráns-válság még inkább elgondolkoztathat arról, mit tehetne egy 
"átlagkeresztény" azért, hogy a helyzeten segítsen. Csepp a tengerben? A tenger cseppekből áll.  

Most, a nagyböjt kezdetén lehetőséget kínálunk a lemondásban való megújulásra, az alábbi 
módszer segítségével: 

Érdemes lenne kipróbálni, s erre hívunk benneteket, hogy le tudunk-e mondani kisebb (vagy akár 
nagyobb) dolgokról, cserébe valaki(k) kedvéért. Például nem venni meg a boltban egy 
péksüteményt, hanem az összeget, amibe a süti kerül, félretenni egy perselybe, ahol napról napra 
gyűlnének a lemondásokból fakadó forintok. 

A lényeg ebben nem pusztán az adakozás lenne, hanem az egyes emberek szükségleteinek ésszerű 
korlátozása a szegényebbek javára önkéntes alapon (s nem csak böjti időben), és ennek a 
gondolatnak a megújítása a mai keresztények közt. Amikor adakozunk, nem gondolunk bele, hogy 
emiatt nekünk milyen konkrét kényelmetlenségünk lesz, mert a kényelmetlenség csak akkor jön, 
amikor fogy a pénz hó végén, és "arctalanul" kell elviselnünk a hiányát, esetleg még frusztrál is 
ahelyett, hogy jókedvű adakozók lennénk. Ezzel a módszerrel viszont már a lemondás pillanatában 
tudnánk, kiért vállaljuk: a taitai árvaház egyik lakójáért, Diana Rosért. Diana 1997. május 3-án 
született. Édesanyja meghalt, édesapja utcagyerek volt (valóban gyerekek voltak még, amikor 
Diana született), így 2003-ban 6 évesen került be kislányként az árvaházba. Mombasában az 
árvaházat fenntartó apácarend (Sisters of St. Joseph) utcagyerek programjában dolgozó Sister 
Stella karolta fel és irányította a burai otthonba. Jelenleg a Bura Girls National School bentlakásos 
tanulója, ami a St. Joseph Árvaház közvetlen közelében található. 

A gyűjtést úgy képzeltük el, hogy az egyes szabinás közösségek vagy egyének félretehetnék azt a 
pénzt, amiről lemondtak, étel, benzin stb. árát. Ezt Csutorás Évinek lehetne odaadni, de a 
kápolnában is le lesz téve egy doboz, amibe adományaitokat beletehetitek. Az összeg mellé 
fakultatívan lehetne mellékelni egy listát (nevek nélkül) a lemondásokról azért, hogy ezzel együtt 
adjuk át a pénzt, így aki megkapja, tisztában lehet vele, milyen áron gyűlt össze. A nagyböjt végén 
megnéznénk, mennyi pénz jött össze, és ha a rendszer beindul, folytathatnánk akár egy évig, 
hasonló célokkal a rászorulók számára. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana 1997. május 3-án született. Édesanyja meghalt, édesapja utcagyerek volt (valóban gyerekek 

voltak még, amikor Diana született), így 2003-ban 6 évesen került be kislányként az árvaházba. 

Mombasában az árvaházat fenntartó apácarend (Sisters of St. Joseph) utcagyerek programjában 

dolgozó Sister Stella karolta fel és irányította a burai otthonba. Jelenleg a Bura Girls National 

School bentlakásos tanulója, ami a St. Joseph Árvaház közvetlen közelében található.  

Csendes, kicsit talán szégyenlős, de ugyanakkor vidám nagylány; továbbá nagyon segítőkész. 

Örömmel segíti a nevelők munkáját és veszi ki a részét a kicsik gondozásában, Sister Willy (az 

árvaház korábbi vezetője) a tanítási szünetekben rábízta a kisiskolások korrepetálását. Emellett 

szeret a konyhában is segíteni.  

Nagyon szép hangja van, Maggie-vel és Beatrice-szel az újévi misén ők énekeltek elő a közösség 

előtt, ill. esténként az esti imáknál is sokszor hallottuk. Szeret kirándulni, olvasni, és van tehetsége 

a rajzoláshoz.  

Ha befejezte az iskolát, egyetemre szeretne menni a fővárosba, Nairobiba, és az a vágya, hogy 

ügyvéd vagy légi utaskísérő legyen.  

A tandíja évi 77 000 kenyai shilling (210 ezer forint: tanítás, szállás, ellátás), emellett a kötelező 

„tuition”-t, vagyis plusz költséggel járó további tanórákat és az iskolai kirándulásokat szokta 

fedezni az alapítvány. Ez körülbelül még évi 20-25 ezer kenyai shillinget jelent (55-70 ezer forint). 

Az iskolakezdéshez szükséges dolgokat, úgy mint matrac, ágynemű stb. már megkapta, azonban 

folyamatosan pótoljuk azokat a dolgokat, amelyekre még szüksége lehet.  

https://www.facebook.com/169212859325/photos/a.460990559325.255065.169212859325/1015

2185105054326/?type=3&theater  

1.kép: Diana 2.kép: Damaris, Diana, Maggie 3.kép: Maggie, Diana, Beatrice 
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