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Amit e legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem 
tettétek.                                       (Mt 25,40)                                             
_______________________________________           
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    Jézus igéjének kedves Barátai! 
 
 Azelőtt el sem tudtuk volna képzelni azt a nagy szegénységet, mielőtt az Albániában 
megszervezett béketáborba, Fermentimbe érkeztünk volna, mely Shkodra egyik peremvidéke. 
Megérkezésünkkor hirtelen egy nagyon szegényes kunyhókkal körülvett vidéken találtuk 
magunkat. Az agyagos utcákat nyáron teljesen belepte a por, télen pedig az iszap. Mindenhol 
gyerekek játszottak. A városnegyed legtöbb lakosa Albánia hegyvidékeiről érkezett ide. 
Idegenek voltak és maradtak, akik kizárólag a maguk erejére vannak utalva. A városvezetés 
nem vette őket figyelembe.    
  

Elona, a fiatal egyetemista lány szintén Shkodrában nőtt fel. Az ő családja is épp csak a 
legszükségesebbel rendelkezett: volt tető a fejük fölött, tiszta ágyuk, elegendő ennivaló és egy 
érintetlen család. Amikor először hallott szülővárosa szegénynegyedének rászoruló 
gyerekeiről, mélyen megrendült. Ezeknek a gyerekeknek kézzelfoghatóan rosszabb sorsuk volt, 
mint neki. A képek, melyeket látott róluk, többé nem hagyták nyugodni. Három, a projektben 
már résztvevő szerzetesnővel és a barátaival azon gondolkozott, mit tudnának közösen tenni az 
ügyért.  
 
 Végül hamar világossá vált előtte, hogy a szülők nem tudták gyerekeiket iskoláztatni. 
Ezen a ponton volt mindenekelőtt segítségre szükség. Ezért döntött Elona barátaival úgy, hogy 
a Fermentimben élő gyerekek számára minden szombaton vidám délutánt szervez. Segítettek 
az iskolai feladatok elkészítésében, korrepetáltak matematikából, albán nyelvből és angolból, 
valamint együtt sportoltak és játszottak velük – és mindezt már két éve teszik! Egyik 
alkalommal Elona elmesélte, hogy ebben a munkában az a legszebb, amikor a gyerekek 
örömében nekik is részük lehet, valahányszor jobb jegyeket kapnak az iskolában.  
   

Időközben Elona Albánia fővárosába, Tiranába került. Minden szombaton, amikor ő a 
szolgálatos, busszal hazautazik, vállalva a két és fél órás utat! „Amit a legkisebb testvéreim 
közül eggyel is tettetek, velem tettétek“, mondta Jézus tanítványainak. Az albán fiatalok e 
cselekedetükön keresztül a mennyei bankszámlára fizettek be és tettük által ezt közvetítik: 
Neked! – For you! 
 
   Az OnWordTeam nevében   Meinolf Wacker   


