
Nagyon boldog voltam, hogy végre valami konkrét akcióban 
vehetek részt, amivel szebbé tehetem ezt a világot. Láttam, 
hogy a dominikaiakban annak ellenére, hogy szegények, 
micsoda hatalmas életöröm van. 
Úgy érzem, sokkal többet kaptam én tőlük, különösen az 
iskolás kisgyerekektől, mint amit én tudtam nekik adni!  
Kétkezi munkát végeztünk, mint  az igazi „munkások”, 
festettünk, építettünk, de tanítottunk is, mint a „tanárok”.  
 
Látva a gyerekek örömét, mi is boldogok voltunk! 
Megtapasztaltuk micsoda ereje van a kölcsönös szeretetnek.  
 
Nem tanárok, vagy vendégek voltunk számukra, hanem 
sikerült barátokká, testvérekké válnunk, és most már ők is 
örökre a mi kis testvéreink maradnak. 

14-en Európából a Dominikai 
Köztársaságba utaztunk három 
hétre, hogy a Gyerekek az 
Egységért mozgalom egyik 
iskolai projektjében 
dolgozzunk. A “Caffè con 
Leche” akció már tíz éve 
működik a világméretű  
„Adás” projekt részeként.  
A helyi fiatalokkal együtt 
kifestettünk 5 osztálytermet, 
rendbe hoztunk egy 
sportpályát, és több órát 
tartottunk illetve játékot 
szerveztünk 200 fiatalnak és 
gyereknek. 

Így élünk… 

Rendkívüli 
utazás. 

JEAN - Svájc 

A kereszténység kezdeteiről származik 
egy lenyűgözően szép írás, amely így 
szól: „A keresztényeket sem területi, 
sem nyelvi szempontból, s még 
öltözködésük alapján sem lehet 
megkülönböztetni a többi embertől. 
Sehol nincsenek olyan városok, 
melyekben mint sajátjukban laknának, 
nincs külön nyelvük sem, melyet 
beszélnének, nincs sajátos, rájuk 
jellemző életmódjuk.” Ugyanolyanok, 
mint a többi ember. Mégis van egy 
titkuk, amely lehetővé teszi, hogy 
mélyen behatoljanak a társadalomba 
és olyanok legyenek a világban, mint a 
testben a lélek: az, hogy szeretik 
egymást. 
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„Arról tudják majd meg rólatok, 
hogy a tanítványaim vagytok, 
hogy szeretettel vagytok 
egymás iránt.” (Jn 13, 35) 

HOGY NÖVEKEDJEN 

SZERETETET 

A KÖZÖSSÉGEMBEN 

„Milyen a kapcsolatom  
a közösségem többi 

tagjával?” 

A KÖLCSÖNÖS 

 
Ez Jézus utolsó kívánsága, ez a 
végrendelete, szeretné, hogy az élet, 
melyet az égből a földre hozott, és 
megosztott velünk, a mi saját 
életünkké váljon.  
Szeretné, ha a kölcsönös szeretetről 
ismernék fel, ki az ő tanítványa.  
 
Jézus azonban mindenekelőtt kéri az 
egész közösség tanúságtételét, amely 
bizonyítja az evangélium igazságát. 
Bizonyítania kell, hogy az élet, amelyet 
Jézus hozott, valóban új társadalmat 
teremt, ahol hiteles testvéri 
kapcsolatok működnek, él a kölcsönös 
segítség és szolgálat, valamint együtt 
figyelnek a legtörékenyebbekre és 
legelesettebbekre. „Minden alkalmat 

megragadok, hogy 
szolgáljam a többieket és így 

növekedjen közöttünk a 
kölcsönös szeretet.”  

Talán nem így tettek az első 
keresztények is a Római Birodalomban?  

Legyünk mi a mai „első 
keresztények”, akik hozzájuk 
hasonlóan megbocsátunk, 
mindig új szemmel látjuk és 
segítjük egymást. Egyszóval 
szeressük egymást olyan 
mértékkel, ahogy Jézus 
szeretett, és legyünk biztosak 
benne, jelenlétének ereje 
közöttünk másokat is magával 
ragad, hogy a szeretet isteni 
logikája szerint éljenek. 


