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„Legyetek hát éberek, 

mert nem tudjátok, melyik 

órában jön el Uratok.” 
(Mt 24,42) 2009. április 

Jézus meghív minket, 
ezzel a történettel, hogy 
mindig készen álljunk a 
vele való találkozásra: 
Szeressük İt egyre 
jobban szívünkbe, 
társainkba, hogy 
majd örökre Vele 
ünnepelhessünk a 
mennyországban. 

„A kinshasai kórházba mentünk, hogy meglátogassuk 
a betegeket és énekeljünk nekik. A betegeknek szük-
ségük van a szeretetünkre”. 
Tite folyamatosan szeretett élete utolsó pillanatáig, és 
mindig kész volt, hogy Jézussal találkozhasson a 
Mennyországban. 

 
 

Késıbb megérkeztek a balga lányok és beszóltak: Uram, Uram 
nyiss ki nekünk! De ı így válaszolt: Bizony mondom nektek, 
nem ismerlek benneteket. 

Kongói tapasztalat: Tite már néhány éve nagyon beteg volt, és ezért 
nem tudott iskolába járni. Néha nagyon egyedül érezte magát és ilyenkor 
azt kívánta, bárcsak mindenki vele foglalkozna. A Gen 4 találkozón 
azonban felfedezte, hogy Isten szereti ıt akkor is, ha beteg. Megértette, 
hogy betegen is képes szeretni mindenkit. Amióta igyekezett így élni ösz-
szebarátkozott egy fiúval, aki gyakran meglátogatta otthonába. Sokat ját-
szottak együtt, és Tite minden  
játékát odaadta neki.  

Történt egyszer, hogy tíz lány olaj-
lámpással a kezükben várták a vıle-
gényt, hogy vele együtt ünnepelhes-
senek. Öt balga volt közülük, öt pedig 
okos. Az okosak lámpásukkal együtt 
olajat is vittek magukkal. Este kiáltás 
hallatszott: Itt a vılegény! Az öt bal-
ga lány kérte az okosakat: Adjatok 
egy kis olajat, mert a lámpásunk kial-
vóban van. Nem adunk felelték az 
okosak, mert akkor nem lesz elég se 
nekünk se nektek. Menjetek inkább és 
vegyetek. Miközben a balgák olajat 
vásároltak, elkezdıdött a lakodalom 
és az ajtókat bezárták. 

Az orvosi kezelések 
nagyon fájdalmasak 
voltak, de Tite mindig 

megköszönte az orvosok, ápolónık segítségét. 
Legszebb napja volt amikor megkeresztelkedett. 
Boldog volt. 
Halála elıtt ezt írta:  
„A barátaimmal sok konkrét szeretettel segítettük 
egymást, és egy ünnepet is rendeztünk a kicsik-
nek”. 


