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Most könnyen ugrál az ember. Aztán 
majd nem fog. Most nincsenek távol-
ságok, aztán majd a posta is végtelen 
messzire kerül. Leugranánk, de már 
nem megy. Aztán leteszünk a levélírás-
ról is, mert a címzés betűivel sem tu-
dunk megbirkózni. Lám-lám, már meg 
is öregedtünk. A párunk fényképe el-
sárgult, a gyerekek elköltöztek, az uno-
kák nem érnek rá. És a kutyánk is meg-
halt, pedig vele milyen jókat beszélget-
tünk. Mi lesz most? Ki nyit ránk ajtót? 
Önzetlenül.

A miskolci panelrengetegben található Fényi
Gyula Jezsuita Gimnáziumban – más isko-
lák által is átvehető – modellt dolgoztak ki és 
működtetnek. Jezsuita atyák ötlete és pon-
tos célmeghatározása alapján a tanárok töl-
tötték meg tartalommal a Szeretetszolgálat
programot. A diákok hét hónapon keresztül
hetente másfél órát töltenek rászoruló em-
berekkel: időseket látogatnak és gondoznak,
átmeneti otthonban lakó óvodásokkal foglal-
koznak, kisiskolásokat korrepetálnak, autistá-
kat segítenek, fogyatékkal élőknek színházat
szerveznek, cigánygyerekekkel játszanak. Né-
hányan hospice szolgálatot is vállalnak: hal-
dokló emberek mellett állnak az utolsó heteik-
ben. A szolgálat a 9. osztályosoknak kötelező,
de sokan folytatják a felsőbb évfolyamosok
közül. A diákok életre szóló élményt szerez-
nek, amely fejlődésükhöz, emberi kiteljesedé-
sükhöz járul hozzá.
 

„A rendszer önkéntességre épül. Itt nincs el-
lenőrzés, nincsenek érdemjegyek, a diák lel-
kiismeretére bízzuk, hogy mennyit foglalkozik 
a vállalt feladattal. Bár nincs tanulmányi 
vagy egyéb következménye annak, ha vala-
ki kevés időt tölt el a szolgálattal, a diákok 
mégis szeretnek ezzel foglalkozni. Évente át-
lagosan százhúsz gimnazistánk vesz részt a 
szol-gálatban. A tapasztalatokat megosztják 
egymással az osztályfőnöki órán, és a félév 
végén értékeljük az elvégzett munkát.”

Marci

Lilla
Bori néni

 „Ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen,

hogy erre most már nincs erőd, nem vagy olyan, mint azelőtt.”
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A szolgálatot – amely a magyar jezsuita rend 

szociális programjának része – önkéntes fiata-

lok végzik. 
A szervezésnek és a szolgálat fejlesztésének 

azonban vannak költségei. Szeretnénk más is-

kolák számára is átadni a modellt.

Kérjük, hogy adományával támogassa önkén-

tességre építő szociális tevékenységeinket és 

azok kiteljesítését, továbbadását! Köszönjük 

támogatását!

Forrai Tamás SJ, tartományfőnök

Velkey Balázs, tanár:

A cégek és egyéni vállalkozók adományaik után adókedvezményt érvényesíthetnek. Kérjük, hogy a befizetési csek-
ken vagy az átutalás közleményében tüntesse fel a cég/vállalkozó nevét, székhelyének címét és az adószámát, hogy 
adóigazolást küldhessünk.  Amennyiben nem kíván küldeményt kapni tőlünk a továbbiakban, kérjük, írásban jelezze!

Kérjük, hogy átutalását a 11100104-18064333-18000005 számú bankszámlára küldje (számla-
tulajdonos: Jézus Társasága Alapítvány), vagy kérjen csekket a keresztuti.agnes@jezsuita.hu 
e-mail-en vagy a +36-30-946-2404 számú telefonon! Köszönjük!
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