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Plébános vagyok Porto Al apre külvárosának egy ker ület ében. Nagy a nyomor .
Missziós terület . Még nem vol t it t pap , il l. vasárnaponként egy rnlsé t végeztek. Pl é
bánia nincs. Megszerv ezve nincs. Egy ki s részében . Coracoa de Maria leányai" szo
clális munkát végeznek . Jelenleg egy 25 X 10 rn-es helyi ségem van, amit mindenre
használunk. Atlag 400·an jönn ek a kápolnába.

A plébánia nagyon fej lödi k. A szegényes házak rnell é igen sok ú] lakást. kéte mele
tes munkáslakásokat építene k. Jelenleg öt iskolája van , egy katonak órh áza. Az óvod a
nem könnyű , mert a nép nem tud fizetni és agyerekeket éle lrneznl ke l l. Kül s ö seq lt
ség nél kül nehéz elkezdeni. Az üzemek kicsinyek és kevés embernek adnak kenye ret .

Most kezdtük először a plébánia építését. Utána kezdjük a temp lomot. de sajnos
a pénzsegít ség még nem érkeze tt meg.

Egy éve vagyok itt. Igen megsze rettem. A nér életmódjában, gondolkozásában
teljesen különbözlk az európaitól. Türelmes, csend sen szenved ö nép. t:letének alapja
a természetes jóság. Ez a nép magában hordozza annak fájdalmát. hogy őt mi ndig
becs apt ák. Egy szót nem tudnak kimondani: .nern" . Soha itt nem panaszkodnak az
embere k. Csak pozitívumok ró l bes élnek.

Az embe rek vall ásossága is más. Nehezen mozduln ak rn e q . HA egy kicsikét fú j
a szél vagy esi k az eső , alig jön valaki n kápoln ába. Per sze búntudatuk nincsen, az
itt ism eret len. Kivéte l nélkül pillanatny i hanqulatuk ir ányI t ja öket. Igéretük sohasem
k öte l ez ő , nem más, min t udvariassági forma. A szentek ünnepeinek ri tkítása érzé
kenyen érinte tte őket. de az Oltáriszentséget nem veszik észre. M ind en csütö rtökön
tartok egy órás szent s éqirn ádást, dc ..Iig jön valaki. Valami érzelrní mi szt iclzmust
keresn ek a vallásban és mivel ezt ma már kevésbé tá, lalj ák bennünk , tömegesen
mennek a szekt ákba.

Az élet itt nem éppen ideális . Sok a munka 's kevés eredmén yt hoz. Az emberek
hidegsége, bizalmatlansága, közörnbösséne az. ami még nehezebb. Oszintén és re áll
san Irok. Sokat dolqozorn , Ez azonban nem ki fejezett en apos tol i munka . Dolg ozom
mint k örn üves. ács, aszta los, v i ll any- és v ízve zetékszerel ő (a plébánia felépült) , én
takarttem a piszkot , ami t az emberek a kápoln ában csináln ak Bálokat rendezek rnln
den szembaron. A fiatalok egyelőre csak íny jönn ek, csak a tá ncmulatságon lehet
velük találkozni. Ez is lehet apos to lkodás! - Sajn os igen nagy az adósságom a plé 
bánia építk ezésére Papi fizetés itt nincs. Hol itt. hol ot t kapok ebédet Pénzem álta la
ban nincs. Mi seintenció kevés és gye nge. A vasárnapi persel ypénzt a két kl seqítő

szemi nari stának adom útlkö ltséqre. Al ta lában kére getek . I'l Y é ek.

Jelenleg három kurzust Indított am el: 1. Iözötanlolv am (egy nővé r veze ti ). 2. var
rótan fol yam (civ il tanárnő tanit}. 3. fodrásztanfolyam (civil lány tanít). Mindennap
van szentrnlse este 6·kor . Vasárn ap három. Sain os kevesen jönnek. Egy szemi narista
seg ft vasárn aponként. Két n ő v ér jö n a kápoln ába, másik kettő az iskolában segí t
énekelni a mis én. Négy növér tanit hittant az egyik isk ol ában (öt ezer gyerekem
lenne) , 80 elsöá ldozót készíten ek elő. Senki nem jiin kö- ülük a misére , ez itt lehe tet
len! A ltalában sok a n ő vér . de kevés a papi hi -atás . Nincs semmifé le .csoportorn"
scm lányokb ól. sem Ii úkb ől . Nem vo lt i dőm fogl alkozni Igy velük . A létemért küzdöt
tem. Egy kis anyagi alapért. ~I e h éz ezt európai fejje l megért eni. Itt ninc s biztonság
anyagi lag , Hetekig téri ferenn ek az emberek az utcán munk , kerese t nélkül.

Egyházi helyzet : A papképzés jó (7 éves). A papi szellem jó. Rengeteg a papi
gyű l és, továbbképzés, lelk igyakorlat. stb. Enyik a m ásikat éri. sokszor éjfélkor fejező

dik be. Az Úr Jézus velünk van, terv ei vannak, amit nekünk fel kel l ismerni és
reali zálni!
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