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Kedves barátaim,  

 

Szeretném veletek megosztani örömömet, amely betölti szívemet. Most jelenleg végzős 

egyetemista vagyok, Gyógypedagógia szakon. Kicsi korom óta szerettem embereken segíteni és egy 

jelenlét lenni számukra, ezért mondhatnám ez volt a kulcs mely a szívemben megnyította azt a vágyat, 

hogy elinduljak egy új és szívemnek még nem olyan ismert utazásban. 

Az utazásom a „Szív Otthon” humanitárius egyesület által lesz, melynek a kariszmája nagyon 

közel áll szívemhez. Jelen lenni, egy jelenlét lenni minden olyan személy számára aki éhezik a szeretetre. 

Az én misszióm február-március között fog elkezdődni, Fülöp-szigeteken Manilában és 14 hónapot fog 

tartani. 

Azok számára akik nem ismerik még, a „Szív Otthon”  Katolikus egyházon belüli egy ONG 

egyesület, mely 1990-ben jött létre. Amely, egy csepp együtt érzést, vigaszt és kegyelemet nyújt, minden 

rászoruló számára. 

„Elterjedve az egész világban, a „Szív Otthonok” kis házak, egyszerű menedékek, ahol 

minden gyereket, felnőttet tárt karókkal fogadnak, meghallgatnak, tisztelnek-úgy tekintenek 

mindenkire, hogy az lelke szeretetet sugaljon.” 

A Szív otthon által meghívást kapunk arra, hogy jelenlétünkkel ajándékozzuk meg másokat, 

kössünk egyszerű barátságokat, mely közelebb hozhatja őket Istenhez. Mi Isten keresői vagyunk, a mi 

jelenlétünk által Isten az, aki jelen van, mi az Ő eszköze vagyunk. 

A misszióm által szeretném, hogy minden egyes személyben Isten képét lássam. 

Mindannyian  Isten nagy ajándéka vagyunk. Önmagamat szeretném másoknak átadni úgy amilyen én 

vagyok, feltétel nélkül szeretni, és átadni azt a jelenlétet, szeretet ami után sok ember szomjazik. 
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➢ „A Szív otthon egy ima hely,mindennapi találkozás Istennel, egy találkozás ami a szegény 

negyedek keskeny útcáira is kiterjed.” 

➢ „Mindannyiunk számára nehéz az út, de még nehezebb azok számára, akik egyedül 

vannak.” 

➢ A „Szív Otthonok” nem kinálnak megoldást a gyerekek nagy gondjaira, szenvedésére, 

kétségébeesésére. Célja, nem egy gyógymód, hanem egy kis jel, a reménynek a szeretetnek a 

jele. 

➢ A „Szív Otthonoknak” nincs más vágya, mint az a mosoly, az a vízcsepp, az a kéz  lenni 

mely magát adja óda egy pillanatra az élet ösvényén. Probál az a jelenlét lenni mely segít 

kitartani életünk végéig. 

 

    

 Fülöp-szigeten Manilaban, a Dagat Dagatan kerületében fogok lakni, a „Szív otthon” szép 

kis kedves házában. A „Szív otthon 1993-ban életre kelt és  nyította meg házának kapuit ebben az 

országban. A filipínók arról híresek, hogy élettel és örömmel teli emberek. Nem hiába kapták azt az 

elnevezést, hogy a  „7000-es mosolygos szigetcsoport”. 

 Ebben a kis mosollyal teli országban fogok együtt lakni, más országból érkező fiatalokkal, akikkel együtt 

fogom megosztani a testvéri, imai, és együttérzési életet. Itt mindenki részese lesz a közösségnek, mely 

által nem csak egy közösség leszünk, hanem egy család, mely mindenki a saját lelkiségével fogja  

megajándékozni a közösséget. Az önkéntesek egy szerény, és szimpla életet élnek, mely által még inkább 

szeretnének osztozkodni az ott élő emberek szegényes életében. 

 A ház egy szegényes negyedben található, ahol az önkéntesek ellátogatnak az egyedül élő 

személyekhez, gyerekekkel foglalkoznak, és probálnak egy jelenlét lenni mindazok számára, akik 

szomjaznak egy mosolyra vagy egy kis találkozásra. 

 Ezzel a levelemmel, kedves barátaim egy meghívással is fordulok. Ebben az „utazásomban”, 

misszióban, nem egyedül szeretnék elindulni, és nem is lenne lehetséges. Ezért meghívlak kedves 



barátaim, hogy legyetek része az én utazásomnak, az ott átélt tapasztalataimnak, és legyetek az én 

„keresztszülőm”. Két féleképpen tudnátok ebben támogatni, szabadon dönthettek: 

➢ Lélekben, ima által: Mivel a rózsafüzér a „szegények imája” , ezért az egyik javaslat az lenne, 

hogy elmondjatok egy tized rózsafüzért minden egyes nap (egy Mityánk és tíz Üdvözlégyet) a 

missziómért és minden más fiatal önkéntesért, aki Igent mondott erre a misszióra. Mi is a 

„családdal” és a negyedben élő barátainkkal fogunk imádkozni, és ez majd össze fog kötni 

minket, bármekkora is lenne a távolság. 

➢ Pénzbeli, szerény adományozás: A „Szív otthon” adományok segítsége által tartja fenn magát, így 

minden misszióba készülő fiatalnak gyűjtenie kell 700 lejt minden hónapra, az egész ott töltött 

idejére (az én esetemben 14 hónap). Ez a pénzösszeg takarni fogja az ott töltött idő alatt, a 

mindennapi ellátáshoz szükséges költségeket (étel, egészségügyi biztosítás,szállás, és más típusú 

költségek). A támogatás lehet: többszörös, vagy egyszeri adományozás által (lennebb csatolva van 

az űrlap). 

Függetlenül, hogyan szeretnétek támogatni, az én misszióm részesei lesztek, mindenkit szívembe fogok 

magammal vinni. Mindig az én imáimban benne lesztek, és minden második hónapban fogok küldeni egy 

levelet, melyben megosztom a tapasztalataimat veletek. Ez által is részesei lesztek, és még közelebbről 

megismerhetitek, milyen a közösségi és együttérzési élet. Arra biztatlak téged, ha úgy érzed, hogy részesé 

akarsz válni az én missziómnak, töltsd ki az alábbi űrlapot a saját adataiddal, hogy tudjunk 

összeköttetésben lenni. 

Szívből köszönöm a türelmeteteket, és a bizalmatokat. Kívánom, hogy mindig is a szívetek hangja vezesse 

utatokat, és Igent mondani Isten terveinek, melyeket nektek szánt.  

Bármilyen kérdésért bátran keressetek fel, örömmel állok rendelkezésetekre. Boldogság tölti be szívemet, 

hogy veletek megoszthattam e nagy örömömet. 

                                                                         Sok szeretettel, köszönettel, és barátsággal, 

    Dóri 

 

 

 


