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„HISZEK A SZERETET VÉGSŐ GYŐZELMÉBEN!” 
Böjte Csaba, OSF 

 
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes második Észak Amerikai körútja során októberben 
újra Sarasotába jön.  A Kossuth Klub tagsága először 2005 áprilisában ismerte meg 
„Csaba testvér” erdélyi gyermekmentő misszióját a „Csillagösvény” c. film 
bemutatásakor, majd májusban felkerestük Déván, és személyesen találkoztunk vele.  Ezt 
követően 2005 októberében első Észak Amerikai körútján járt Sarasotában, mint a 
Kossuth Klub vendége. 
 
Az 1989-es nagy Európai változások után, amikor a kommunista rendszerek egymás után 
omlottak össze, gyermekek tízezrei jutottak veszélyeztetett helyzetbe.  Székelyföldön, a 
munkanélküliség és a szociális háló szétszakadása, valamint a megkülönböztetés, 
valóságos árvákat és félárvákat teremtett.  Éhes, kócos, rongyos és piszkos gyerekek 
turkáltak a szemétdombokon, hihetetlenül elhanyagolt állapotban.  Csaba testvér a 
Krisztusi szeretettől vezérelve gyűjtötte maga köré a „kisdedeket” és meleg otthont, 
élelmet, ruhát, és szeretetet varázsolt nekik.   
 
Az 1990-es évek elején, Déván kezdődött, néhány tucatnyi gyerekkel. Alig másfél 
évtized alatt Csaba testvér csodával határos módon, a Szent Ferenc Alapítvány és 
önkéntes nevelők segítségével megnövelte a gondozottak számát több, mint 1,500-ra.  Az 
Alapítvány 2007. májusi jelentése 22 napközi otthonról számol be, ahol 690 gyermek kap 
napi ellátást és iskolai segítséget.  Húsz bentlakó otthonban több mint 800 gyermeket 
látnak el.  Tusnádfürdőn az amerikai magyarok adományaiból 2006-ban nyílt meg az 
otthonuk (ehhez a Kossuth Klub is hozzájárult!), amelyben 32 bentlakó és 15 kint lakó 
gyermekről gondoskodnak.  Ragyogó új fejlemény, hogy szeptemberben Csobánkán 
megnyílt az „Élet Háza,” az Alapítvány első magyarországi otthona, ahol lehetőséget 
kívánnak adni az anyáknak a meg nem született magzat kihordására, csendes, védett 
környezetben.  Csaba testvér beszámolóját Vegliante Fenyves Kati igazgató lefordította 
angolra, s a dokumentumot térképekkel és rövid bevezetéssel (Executive Summary) 
kiegészítve, elküldtük potenciális amerikai adakozóknak. 
 
A Szent Ferenc Alapítvány és Csaba testvér gyermekvédelmi tevékenysége folytatódik, 
de továbbra is szükséges mindannyiunk támogatása.  Csaba testvér októberi körútja 
Cleveland-Miami-Sarasota/Venice-Pittsburgh-Chicago-Sedona (Arizona)-Los Angeles-
San Francisco-Vancouver-Hamilton-Toronto amerikai és kanadai városokon keresztül 
vezet.  Célja, hogy az amerikai magyarok adományainak segítségével további fedezetet 
teremtsen küldetése folytatására.  Egy gyermek étkeztetése évenként 200.00 dollárba 
kerül; az elmúlt két évben a Kossuth Klub tagjai nevében 18,500.00 dollárt küldtünk 
Dévára. 
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Lehetőség van arra, hogy szimbolikus „keresztszülői” kapcsolatot alakítsunk ki egy-egy 
ifjú védenccel.  Aki vállalja azt, hogy évente 200.00 dollárral segíti a Szent Ferenc 
Alapítvány és Csaba testvér gyermekvédelmi munkáját, levelezhet a kiválasztott 
gyerekkel, sőt, meg is látogathatja erdélyi utazása alkalmával.  Személyes tapasztalatból 
állíthatom, hogy a gyerekek hálás szeretettel és ragaszkodással tekintenek pártfogóikra.  
Csaba testvér hitet, reményt és szeretetet ad nekik, mi, amerikai magyarok ápolhatjuk 
fiatal életük további kibontakozását. 
 
Csaba testvér idén októberben három nyugat-floridai szervezet vendége lesz.  A sarasotai 
Kossuth Klub mellett a Magyar Keresztény Kulturális Egyesület (a Magyar Ház Venice-
ben) és a Magyar Katolikus Misszió szervezi számára a megmozdulásokat.  A szervező 
bizottság tagjai Keresztes István (Magyar Katolikus Misszió), Marossy Ilona (Magyar 
Ház) és Kisvarsányi Éva (Kossuth Klub).  Célkitűzésünk, hogy a három szervezet 
együttesen 20,000.00 dollárt gyűjtsön a Kárpát-medencei gyermekvédelmi akció  
megsegítésére.  Nem túl optimista elképzelés ez, hiszen konzervatív becslések szerint 
Manatee, Sarasota és Charlotte és a környező megyék magyar-amerikai lakossága 
meghaladja a tízezret.  Ha ezek közül csak százan vállalnak keresztszülőséget, már 
elérjük a célt. A Kossuth Klubon keresztül küldött adományok 100%-ban levonhatók az 
egyéni jövedelemadó alapból és minden adományt nyugtázunk. 
 

MEGHÍVÓ 
 
A szervező bizottság nevében ezúton szeretettel meghívjuk tagjainkat és minden kedves 
olvasónkat, hogy vegyenek részt a rendezvényeken és, akik még nem találkoztak vele, 
ismerjék meg személyesen Csaba testvért.  A műsorterv a következő: 
 
1. Október 23.-án, kedden este fél 7-kor (6:30 PM) a Megtestesülés (Incarnation) 

római katolikus templomban (2901 Bee Ridge Road, Sarasota): 
 

Szentmise az 1956-os Magyar Forradalom hősei és áldozatai emlékére 
(A lelkigyakorlat első stációja) 

Szentmisét mond Bőjte Csaba OSF és Slezák Imre OFM   
Orgonál Dr. Szonntágh Jenő 

 
Az esti időpontra tervezett szentmise egyik célja, hogy lehetőséget adjunk a részt vételre 
közösségünk dolgozó és iskoláskorú tagjainak, akik napi munkájuk miatt nem tudnának 
találkozni Csaba testvérrel.  Kisgyermekes családokat megkülönböztetett szeretettel 
várunk!  A templomi adományokat Csaba testvér „gyerekei” javára ajánljuk föl. 
 
2. Október 24.-én, szerda délelött 11:00 órakor a Magyar Házban 165 Jackson Road, 

Venice): 
 

Római Katolikus Szentmise 
(A lelkigyakorlat második stációja) 
Szentmisét mond Böjte Csaba OSF 

Közreműködik a Magyar Ház Énekkara 
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A szentmise után a Szeretetláng bibliacsoport ebédet szolgál fel (menü: borsóleves, 
paprikás borjúszelet nokedlival, saláta, sütemény, kávé).  Az ebéd ára személyenként 
15.00 dollár.  Kérjük, hogy aki az ebéden részt szeretne venni, legkésőbb október 21.-ig 
jelentkezzen Tamáska Ilona számán (941-924-4993).  A lelkigyakorlat ebéd után 
folytatódik.  Az ebéd bevételét a „dévai gyerekek” javára fordítjuk. 
 
3. Október 25.-én, csütörtök délután fél 5-kor (4:30 PM) a Selby Könyvtár 

Nagytermében (1331 First Street, Sarasota): 
 

Találkozás egy Szerzetessel 
(A lelkigyakorlat harmadik stációja) 

Böjte Csaba testvér beszámolója a Szent Ferenc Alapítvány 
Gyermekvédelmi tevékenységéről 

 
Harmadszorra, vagy ki-ki először, találkozhat Csaba testvérrel a Kossuth Klub rendes 
havi összejövetelén.  Az árvák javára szánt adományaikat itt is át lehet adni. 
 
Néhány szó a lelkigyakorlatról.  Hangsúlyozzuk, hogy vallási és felekezeti különbségre 
való tekintet nélkül, minden rendezvényre minden magyart szeretettel várunk.  Keresztes 
István meghatározása szerint „a lelkigyakorlat tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki 
magában, vagy egy közösségben, másokkal együtt, egy bizonyos időt arra szán, hogy az 
Istennel való kapcsolatát elmélyítse.  Ennek egyik módja, hogy egy pap előadást 
(szentbeszédet) tart és a hívek ezen kicsit elmélkednek és leszűrik, hogy életükben ez mit 
jelent, hogyan alkalmazzák a hallottakat.  Teljesen laza, nem szabályozott egyházi 
tevékenység, csak egy bizonyos keret, amelyen belül a jó Istent keressük.  Lehet akár 
csak egy, vagy több szentbeszéd, sőt, van egy negyven napos lelkigyakorlat is, amelyet 
Loyolai Szent Ignác útmutatása alapján végeznek.”     
 
 

ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG 
FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 

 
 
 
 

Sarasotai Magyar Hírmondó 
Newsletter of the Hungarian American Cultural Association, Inc. 

The Kossuth Club 
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1998-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Archívumában a következő címen olvashatók: 

 http://epa.oszk.hu/sarasota/  
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After the collapse of the Communist regimes in East-Central Europe in the early 1990’s, 
tens of thousands of children were left without families and social services to care for 
them.  Children of the Hungarian ethnic minority in ethnically mixed parts of Romania, 
a.k.a. Transylvania, were especially vulnerable because of the double whammy of 
joblessness and discrimination.  A Roman Catholic priest of the order of St. Francis, Fr. 
Csaba Böjte, O.S.F., took matters in his own hand and started a movement to provide 
shelter, food, clothing and love to those most helpless in a turbulent society, the children.  
He took over abandoned and ruined buildings, most of them confiscated former church 
properties, and with the help of selfless young volunteers restored them to provide shelter 
for the children.  In a little over fifteen years, Brother Csaba and the St. Francis 
Foundation have accomplished a minor miracle and have saved and care for more than 
1500 children and endangered youth.  We can only look with amazement at the 
phenomenon of how love inspired hundreds of unpaid volunteers who help care for the 
children.   
 
This unprecedented movement continues but needs YOUR help.  Just $200.00 will feed 
one child for an entire year.  In the United States, the Hungarian American Cultural 
Association, Inc., a.k.a. The Kossuth Club of Sarasota (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 
34276) accepts tax deductible donations to benefit the children cared for by Brother 
Csaba and the St. Francis Foundation.  There are no fees, or deductions, 100 percent of 
all donations is transferred to the bank account of the Foundation in Déva.  Please make 
your check payable to the Kossuth Club.   
 
Brother Csaba is on a North American fund-raising tour and will be in Sarasota for three 
days to meet with the Hungarian community, as follows: 
 
• Tuesday, October 23 at 6:30 PM in the Incarnation Church (2901 Bee Ridge 

Road, Sarasota): Memorial Mass for the victims of the 1956 Hungarian Revolution 
• Wednesday, October 24 at 11:00 AM in the Hungarian House (165 Jackson Road, 

Venice): Hungarian Mass followed by lunch and a retreat 
• Thursday, October 25 at 4:30 PM in the Selby Library (1331 First Street, 

Sarasota): sponsored by the Kossuth Club 
 

We cordially invite all interested persons! 
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