Gyermekmisszió

Szent Gyermekség Műve
Missziós Gyermekek Társasága

Amit a gyermekmisszióról tudni kell…
Magyarországon 1994-ben indult újra az 1948-ban megszüntetett
Gyermekmisszió.
A Katolikus Egyház küldetése a misszió. A 19. és a 20.
században négy új ágazat jött létre a missziós munka és a
hivatások támogatására, ezeket foglalja egybe a Pápai Missziós
Művek. Az Egyház legnagyobb segítő szervezete, melynek egyik
ága a Szent Gyermekség Műve. Charles de Forbin –Janson püspök
alapította és hazánkban nyolcszáz körüli gyermek a tagja. A
Pécsi Egyházmegyében Szekszárd után Dombóváron alakult
másodikként ilyen gyermekcsoport. A cél, hogy a gyermekek
szívében már kisgyermek korban kialakuljon a missziós tudat, a
rászoruló társaik segítése ne kötelesség, hanem szívből és
szeretetből adódó belső igény legyen.
A Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója, az indiai
származású P. Bevin Sebastian SDV atya 2012. március 10-én,
szentmise keretében a Belvárosi Plébánia Templomban avatta fel
az első 15 missziós gyermeket. Jelmondatuk a „Kis imádsággal,
kis áldozattal gyermekek segítenek gyermeket”, mellyel
hazánkban és határon túli területeken is végzik munkájukat.

Missziós avatás és találkozó 2015. október 5., Budapest
A gyermekek missziós keresztutat tartottak a kórházi
kápolnában, minden évben eladtak több száz naptárt (a
bevételéből kárpátaljai kápolna berendezést, afrikai iskolások
élelmezését, missziós területre terepjáró vásárlását,
kárpátaljai templom építését támogattak.) Ajándékokat
gyűjtöttek a bélfenyéri Szt. Imre Gyermekotthon lakói részére,
missziós rózsafüzért imádkoztak, napi imával segítik a beteg
gyermekeket. A nyári Caritasz gyermektáborokban önkéntes
munkát vállalnak. Részt vettek a Máriaremetén tartandó Pünkösd
hétfői országos találkozón, a Karizmák ünnepén, az 5 éves
országos találkozón. A missziós gyerekek nyári táborában is
voltak Bakonyjákón, Mátraverebély-Szentkúton. Lelki támogatást
nyújtottak mozgássérült kisfiúnak, akihez hetente-két hetente
jártak játszani, beszélgetni. Az idei évben naptárak és
iskolai füzetek eladásával a papi és szerzetesi hivatást
választókat támogatják.
A gyermekmisszió a Plébánia Hivatal épületében kéthetente
tartja foglalkozásait. Jelenleg 20-25 körüli létszámmal
működik a csoport, akiket október 5-én, Budapesten avattak
misszióssá.

A csoport animátorai a Szt. Orsolya Iskolaközpont tanárai:
Kővágóné Csizmadia Anna és Dr. Szabadosné Lőcze Andrea.

