Kedves Kápolnatársak!
Még az ősz folyamán az oratóriumi vezetés egy nagyobb ívű akciót a
kezdeményezett azzal a céllal, hogy a szalézi lelkiségre jellemző családiasságot és
befogadást ne csak az amúgy nyitott kapukon belül tapasztalhassák meg az
emberek, hanem azokon kívül is. Ezt a VEDD ÉSZRE, TEDD SZÍVVEL! akciót
nagymértékben inspirálta az Irgalmasság szentéve, hisz Ferenc pápa is
szüntelenül arra buzdít minket, hogy „észrevegyük a világ nyomorúságát”.
Ezért arra hívtuk meg az 2016. őszi Közösségi Fórum keretében a gyerek és
felnőtt csoportokat egyaránt, hogy vegyenek részt valamilyen módon a környék
fellendítésében, a rászorulók megsegítésében. Ezzel nem csak ismertebbé
tehetjük a szalézi oratóriumot, hanem a közös célért együtt dolgozva, saját
kápolnaközösségünket is erősíthetjük. Egyben segíthetjük egymást, hogy
érzékenyebben, figyelmesebben szolgáljunk a világban, és fel is ismerhetjük, hogy
másokért tenni jó és szükséges dolog. Örömünk látható megélése pedig kihat
azokra is, akik nem, vagy még nem, tartoznak egy mienkhez hasonló közösséghez.
Kisebb megmozdulásokkal kezdődött a Vedd észre! akció: játéknapot szerveztünk
az anyaotthonban, adományt gyűjtöttünk a balajti cigány közösségnek, szemetet
szedtünk a Kiscelli kastély parkjában.
http://obudaiszaleziak.hu/wp/jateknap-az-anyaotthonban/
http://obudaiszaleziak.hu/wp/szemetszedes-a-kiscelli-dombon/
A Facebookon:
www.facebook.com/pg/ObudaiSzaleziak/photos/?tab=album&album_id=108778
9077991972
Ezekhez hasonló kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, Veletek együtt
véghezvinni. A megvalósulás folyamán fontos, hogy minden csoport a saját
lehetőségeinek és adottságainak megfelelően vállaljon el egy-egy feladatot. De
jellemzően a feladat a csoport keretein, határain túl legyen elvégezhető. S hogy
majd örömeinkben is osztozhassunk, a kápolnában hátuljában álló paravánon
folyamatosan tájékoztatjuk egymást a már megvalósult programokról. (S
természetesen a honlapon és Facebookon is olvashattok majd róla.)
Fontos megjegyeznünk, hogy a Vedd észre! akció nem egy tanév, vagy akár egy
adventi készület rövidke idejére korlátozódik. Szeretnénk, ha ez beépülne az
oratórium életébe, s az évek során hídként szolgálna a kerületben élők és a
kápolnaközösség között. Ezért felvettük a kapcsolatot a III. kerületi Védőnői
Szolgálattal, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központtal és az

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézménnyel is. A biztató kezdeti fogadtatás után
szükség van a vállalkozó szellemű csoportokra, jelentkezőkre is, akik hajlandók
meglévő kötelezettségeiken túl még mások megsegítésén dolgozni, vagy mások
tevékenységébe bekapcsolódni.
A kápolnában ezt az akciót az Oratóriumi Tanács koordinálja. Szívesen várjuk
azok segítségét is, akik részt tudnak venni a környékbeli
igények felderítésében, a kapcsolatok kiépítésében, s
azokat is, akik a feladatok elvégzésére időt tudnak
szánni. Mindezt az összefogást jelképezi az akció logója
is, amit szintén a kápolnaközösség egyik tagja
ajándékozott nekünk. Arra hívunk benneteket, hogy
amennyiben részt tudtok ebben venni, jelezzétek
nekünk, s egy rövid fényképes beszámolóval
tájékoztassátok majd a közösséget is.
(Elérhetőségeink alább láthatóak.)
A további közös gondolkozáshoz néhány eddig felmerült ötletet is megosztunk
veletek: karbantartás, kerti munkálatok, kertrendezés; fiatal házasokkal
beszélgetés; idősek körében fellépések, beszélgetés, társasjátékozás, pakolás,
virágültetés, dekoráció készítése, utcai közlekedésben kísérni őket;
anyaotthonokban játéknapok, beszélgetés; játéknap, kihelyezett „vacsoráztatás”
az Esernyősnél, Flórián téren; adományok gyűjtése és eljuttatása a rászorulóknak
egész évben; kápolnánk kertjének rendezése, templomtakarítás. – Természetesen
ezek előkészítéséhez hozzátartozik a résztvevők felkészítése, az egyeztetés az
intézményekkel. Ebben az Oratóriumi Tanács aktívan részt vesz.
Kérjük, hogy részvételetekkel segítsétek a munkát, hogy egymás közt egyre jobb
és gördülékenyebb legyen a párbeszéd, hogy a világban is láthatóbbak legyünk,
hogy együtt vegyünk részt az evangelizációban!
Bízunk benne, hogy a közös irány, a rászorulók igényeinek keresése, a fiatalok és
egymás érzékenyítése az oratórium fejlődését, az emberek épülését, és végső
soron Isten országát szolgálja!
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